
ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА У КЊИЗИ 

 

СТРАНА ЗАДАТАК УМЕСТО ТРЕБА ДА СТОЈИ ОБЈАШЊЕЊЕ 

6. / Табела бр. 6 –  решења Тест бр. 6 – решења  / 

13 4. Аутор романа Мали принц, ... Аутор романа Мали Принц, ... Усклађено са правилом о писању 

великог слова (имена јунака дела). 

21. 10. ________ сабља. ______ сабља;  

______ образи  

Додат је још један захтев. 

23. 10.  бритка сабља. бритка сабља, румени образи. Захтев је додат због броја бодова, 

како би укупно 6 захтева носило 3 

бода. 

55. / / 55 Страна није нумерисана. 

75. 3. б) народна проза (признаје се и приповетка као категорија) 

в) (народна) новела 

б) епика или народна проза 

в) (народна) новела (признаје се и приповетка као 

категорија) 

/ 

76. 10. 10. 11. 10. Погрешна нумерација задатка. 

85. 13. ...који је учествовао у Балканским ратовима... ...који је учествовао у балканским ратовима... / 

129. / Табела бр. 6 - решења Тест бр. 6 – решења  / 

152. 13. Евгеније Оњегин         лирика 

Горски вијенац             епика 

Гавран                            драма 

Грађанин племић        лирско-епска врста  

Евгеније Оњегин           лирика 

Горски вијенац               епика 

Међу својима                 драма 

Грађанин племић          епика 

/ 

154. 13. Евгеније Оњегин – епика 

Горски вијенац  – епика  

Гавран –  лирско-епска врста 

 Грађанин племић – драма          

Евгеније Оњегин – епика 

Горски вијенац  – епика  

Међу својима  –  лирика 

 Грађанин племић – драма          

/ 

159. 5. 3. драма (комедија) 3. комедија / 

164. 2. Цигани, А. С. 

Пушкин 

лирско-епски поема  

 

Цигани, А. С. 

Пушкин 

епика  поема  

 

/ 

186. 10. б)..... све је бол б)..... све је бол. Недостаје ТАЧКА на крају реченице. 

203. 13. Стражилово, 

Милош 

Црњански 

лирско-епски  

 

Марко пије уз 

Рамазан вино 

епика  

 

/ 

204. 13. Стражилово, 

Милош 

Црњански 

лирско-епски поема 

 

Марко пије уз 

Рамазан вино 

епика народна епска 

песма 
 

/ 

208. 13. Романса 

месечерка, 

Федерико 

Гарсија Лорка 

лирско-епски  

 

Илијада, Хомер епика  
 

/ 

210. 13. Романса 

месечерка, 

Федерико 

Гарсија Лорка 

лирско-епски романса 

 

Илијада, Хомер епика еп 
 

/ 

214. 1. ФАРСА  - .... си-туа-ције... ФАРСА  - .... ситуа-ције... / 

226. 10. 1 бод 

1 бод 

1 бод 

1 бод 

1 бод 

1 бод 

1 бод 

 

/ 

236. 3. – продужи професор. 

– каже професор и маша се за једну.... 

– продужи професор. 

– муцао је изненађени дечак. 

– каже професор и маша се за једну.... 

/ 

248. 8. Помиловање, себар (роб), живот, смрт, заборав... Помиловање, себар (роб, сељак), живот, смрт, заборав... / 

255. 13. / Лелејска гора, 

М. Лалић 

епика роман 

 

/ 

 


