
 

 

Упоређивање информација из сличних текстова 

(Вештина читања и разумевање прочитаног) 

 

 

 
1. Прочитајте два текста о Вуку, па упоредите информације у њима.  

 

ТЕКСТ 1 

Вук Стефановић Караџић је рођен 1787. године у Тршићу, близу Лознице, у 

породици у којој су деца кратко живела, па је по народном обичају добио 

име Вук како му вештице и духови не би наудили. Његова породица се 

доселила из Црне Горе, из Дробњака.  

 

ТЕКСТ 2                                                                                                             

Вук је прастаро име које се јавља код свих словенских народа. У 

прошлости, када се још веровало да реч има дејство магије, надевало се 

детету да застраши зле духове који се клоне опасних звери. Симболише 

велику храброст, брзину и спретност.  

 

Заокружите слово испред тачног исказа. 

а)   У оба текста се каже да се име Вук јавља код свих словенских народа. 

б)   У оба текста се каже да име Вук треба да застраши зле духове. 

в)   У оба текста се каже да име Вук симболише храброст и спретност. 

г)   У оба текста се спомиње Вук Караџић. 

 
2. Упоредите информације из следећа два текста:  

 

ТЕКСТ 1 

Скитам тако читав дан тамо – амо, а кад ме мрак опколи и притера кући, 

ево ти опет нове напасти – Месеца. Појави се он на брегу, бљештав, 

надомак руке, тајанствен и нем. И ја заћутим сав усплахирен од жеље да га 

рукама дохватим.   

                                                                          (Бранко Ћопић, Поход на Месец) 



 

 

 

ТЕКСТ 2                                                                                                             

У време када би се иза једне планине губило Сунце, а изнад друге 

појављивао Месец, дечак је упирао очи у његов беличасти круг уцртан у 

загаситом небу. Гледајући без престанка у његову светлу површину, 

откривао је по њој неке благе, једва приметне мрље. И што је дуже зурио у 

њих, све више су му личиле на трагове стопа, а она прича коју је недавно 

чуо, постајала му је све истинитија, а Месец све ближи.  

                                                                                                                                       

(Стеван Раичковић, Бајка о дечаку и Месецу) 

 

Заокружите слово испред тачне тврдње. 

У оба текста дечаци посматрају: 

а)   Сунце 

б)   Месец 

в)   и Сунце и Месец 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Име и презиме полазника __________________________________________  

Наставник: Весна Радосављевић  

 


