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169.
   Прочитај текст. Подвучене делове текста преформулиши тако да реченице у њему постану јасне 
и прецизне, без нагомиланих непотребних речи. 

Наступио је период ђачких екскурзија. Ускоро и ја путујем са својим одељењем. Већ смо 
обавили припреме за екскурзију; потребно је још само да извршимо уплату треће рате. Мада 
нас очекује период ниских температура, то нас не брине. На пут ћемо понети топле јакне, 
кабанице, кишобране и, наравно, добро расположење.

 
    а) наступио је период                                               

    б) смо обавили припреме                                               

    в) потребно је                                                 

    г) извршимо уплату треће рате                                             

    д) период ниских температура                                             

170.
    Заокружи слово испред назива појаве коју илуструју подвучене речи у наведеној реченици. 

На часу српског научили смо да је ми лична заменица за прво лице множине, а на часу 
музичког да је ми трећа нота солмизације.

а) антонимија     б) полисемија     в) синонимија     г) хомонимија
 

171.
   Заокружи слово испред назива појаве коју илуструју подвучене речи у следећој реченици: 

Обузеше је нека слатка туга и сета.   

а) антонимија      б) хомонимија     в) синонимија     г) полисемија

172.
  Заокружи слово испред народне пословице у којој подвучене речи нису у односу антонимије. 

а) Ко нема у глави, има у ногама.
б) Паметан полако иде, а брзо дође.
в) Што снага не може, памет учини.
г) Ко много говори, мало му се чује.

173.
   Заокружи слово испред реченице у којој глагол прогледати значи схватити, опаметити се. 

а) Опет су га насамарили; коначно је прогледао и клонио се тог друштва. 
б) Нисам урадио домаћи; овог пута наставник ми је прогледао кроз прсте.              
в) Моја маца се недавно омацила; црно-бели мачићи данас су прогледали. 
г) Треба да бацим старе чизме; прогледали су ми ђонови од дугог ношења.           

      

174.
  Заокружи слово испред примера у којем реч књига значи учење, образовање. 

а) Књига му је одувек ишла од руке.
б) Од руке до руке ишла је књига обавештења.                                                                                  
в) Читам корисне књиге о васпитању.                                                                                                          
г) Податак је преписан из књиге рођених.


