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Razumevanje pročitanog teksta
Deo 1.
Zadatak:
U tekstu se nalaze početni delovi članaka u časopisu "LISA . Pažljivo pročitajte delove teksta i povežite
ih sa naslovima. Nekoliko naslova je višak. U kvadratić upišite samo krajnje rešenje.

0.

Ako leto provodite uz sve naslove kojima niste stigli da se posvetite tokom proteklih
meseci, Lisa vam je pripremila mali vodič kroz „letnju literaturu“. Bilo...

1.

Ura matura! A šta posle? Matura nije vanredno stanje. Juni godinama pred mlade ljude
donosi i žestoku dilemu: kako odabrati pravo zanimanje za budućnost. Iz...

2.

Dok se kupovina izjednačava sa zabavom nije strašno, ali i ovaj, kao i svi drugi „lekovi”
ima svoje kontraindikacije: opasnost da se pretera i potroši...

3.

Na pitanje koliko košta život u Srbiji nije jednostavno odgovoriti, a upravo je to tema
ovog članka. Ne samo da odgovor zavisi od niza činilaca, ...

4.

Gubitak posla je stalna pretnja većini zaposlenih. Iako je to izuzetno bolno i stresno
iskustvo, ne treba ga shvatiti kao ...

5.

Dugo priželjkivani odmor je tu, ispred nas, a čuveno pitanje kako platiti, a da ne trpi
kućni budžet, trebalo bi da pametno rešimo...

6.

Kakve vetrenjače! Probajte da jurišate na šaltere i da se borite sa birokratijom pri
kupovini stana. Mislite da su vam potrebni živci? Potrebno vam je ...

7.

Pogrešno je uvreženo mišljenje da čista ili prljava okolina zavisi od države i vlasti.
Umesto da izgovaramo rečenicu "đavo nam je za sve kriv", treba ...

8.

Ograničena primanja i veliki troškovi prisiliće i one koji dosad o tome nisu razmišljali na štednju. Vođeni time da kriza znači i nove mogućnosti, ...

9.

Pripadnice vojne, vatrogasne, policijske službe i obezbeđenja razbile su sve tabue i
predrasude o opasnim zanimanjima i dokazale da su ravnopravne sa kolegama ...

10.

Loše spavate, osećate se umorno, teško se koncentrišete i bezvoljni ste? Ne brinite se,
imamo rešenje. Nakon duge zime i telo i telu je potrebno spremanje...
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A

Dugo toplo leto uz knjigu

B

Kupovina kao lek

C

Muška zanimanja za žene

D

Problemi pri kupovini stana

E

Šta posle mature?

F

Štednja otvara nove mogućnosti

G

Kako što jeftinije provesti odmor?

H

Koliko košta život u Srbiji?

I

Čuvajmo životnu sredinu, jer drugu nemamo

J

Prolećno spremanje

K

Strah od otkaza

L

Maturski ispit u gimnaziji

M

Hiljadu radnika je dobilo otkaz

N

Sve manje stanova se prodaje

O

Ženska zanimanja za muškarce

P

Spremanje stana

3

U tabeli se ne sme ništa menjati.
Svaka izmena smatraće se greškom.
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MOLIMO VAS OKRENITE!
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Razumevanje pročitanog teksta
Deo 2.
Zadatak:
U tekstu se govori o azilu za pse. Pažljivo pročitajte tekst i odgovorite na postavljena pitanja. U
slobodno polje upišite samo krajnje rešenje. Odgovor ne može sadržati nepotrebne informacije.

Azil za pse u Budisavi
U Budisavi, mestu blizu Novog Sada, postoji jedan salaš koji od 2003. služi kao azil za pse. Otvorila ga je
Švajcarkinja Monika Bukner. Prošle nedelje sam prvi put bila u azilu koji trenutno ima 300 pasa!
Svi su pušteni po dvorištu i kreću se slobodno. Neki su se sklonili u hlad, jer je bilo jako sunce.
U azilu rade tri osobe. Zorica koja ima 60 godina i svakog dana ustaje oko 5 ujutro kako bi nahranila sve
pse i spremila im hranu za ceo dan i dva volontera.
Azilu treba svakoga dana oko 60 kg hrane za pse, 150 vekni starog hleba, mesa, kostiju...
Zorica se već sedam godina bori da sakupi novac za izdržavanje azila. To je veoma teško. Bilo je čak i
perioda, kada je mislila da će morati da zatvori azil. I sada je u takvoj situaciji. Grad Novi Sad ne može da
izdržava azil, pošto je on privatno vlasništvo. Drugi način da dođe do novca za izdržavanje azila Zorica
ne zna, pošto više ni nevladine organizacije ne mogu da pomognu. Ako uskoro ne nabavi novac moraće
da pusti pse na ulicu.
Tog istog dana bila je ekipa Radio televizije Novi Sad i snimala prilog za vesti. Možda će ovaj prilog
nešto promeniti i sačuvati azil.
Primer:
0.

Gde se nalazi azil za pse?

U Budisavi.

1.

Ko je otvorio azil za pse?

2.

Gde su se sklonili psi?

3.

Koliko osoba radi u azilu?

4.

U koliko sati ustaje Zorica?

5.

Kakvim hlebom hrane pse u azilu?

6.

Šta je Zorici potrebno za izdržavanje azila?

7.

Ko ne može da izdržava azil?

8.

U čijem vlasništvu je azil?

9.

Ko ne može više da pomogne?

10.

Šta je snimala ekipa RTV Novi Sad?

