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Prezime:  Ime:

NIVEAU : FIN DE 5e

Pročitajte sledeći tekst:

Buck je konopac dočekao mirno, dostojanstveno. Beše to, doista, nešto što još nije doživeo — ali je on 
navikao da ima poverenja u ljude koje poznaje i da se pouzda u njihovu mudrost, koja je prevazilazila 
njegovu. Ali kada stranac krajeve konopca uze u svoje ruke, Buck zareža preteći.

On je samo najavio svoje nezadovoljstvo; mislio je u svom ponosu da najaviti znači i zapovediti. Ali, na 
njegovo iznenađenje, konopac mu se steže oko vrata te mu poče dah zadržavati. U nastupu besa skoči 
na čoveka, koji ga preduhitri, čvrsto ga pograbi za gušu i veštim ga okretom baci na leđa.

Na to se konopac nemilosrdno stegao. Buck se besno otimao, isplaženog jezika, dok su mu se široke 
grudi neznatno nadimale. Nikada, za čitavog svog veka, nije doživeo tako podao postupak, i nikada, za 
čitavog svog veka, nije bio tako besan. Snaga mu je janjevala, oči mu se prelivale staklastim sjajem i on 
je izgubio svest.

Džek London, «Zov divljine», 1903.
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1

Šta to ukazuje na činjenicu da je Buck pas? (Zaokružite ispravne odgovore)

• «Buck je konopac dočekao mirno, dostojanstveno»   

• «On zareža preteći»  

• «Nikada nije bio tako besan»  

• «Isplaženog jezika»   

• «Mislio je u svom ponosu da najaviti znači i zapovediti» 

• «Oči su mu se prelivale staklastim sjajem»

MI MF MS TBM

2

Koje reči najbolje opisuju čoveka u tekstu? (Zaokružite ispravne odgovore)

• Ljubazan • Blag     • Surov   • Sposoban

• Jak  • Podložan    • Strpljiv

MI MF MS TBM
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3

Tačno ili pogrešno? (Zaokružite tačan odgovor.)

Buck je navikao da ga se zlostavlja • Tačno • Pogrešno

Buck ne shvata šta se dešava • Tačno • Pogrešno

Buck je do tada mislio da je superiorniji u odnosu na druge • Tačno • Pogrešno

4

Na šta se odnose sledeće reči? (Povežite reči linijama.)

 Bol • • Osećanje

 Režanje • • Reakcija

 Bes • • Osećaj

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Ukažite na hronološki redosled dešavanja i označite ih brojevima od 1 do 4:

.........  Buck oseća opasnost

.........  Buck slabi

.........  Buck se predaje

.........  Buck se opire

6

Čemu služi konopac u ovom delu teksta? (Zaokružite ispravne odgovore.)

• Da se Bucka udara        

• Da se Bucka vodi u šetnju    

• Da mu se spreči kretanje    

• Da ga se udavi

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


