
Juk: Oblikovanje riječi. ___ / 15 itema.                               Sastavila: Sabine Nagy  

Pročitajte tekst u kojemu nedostaju neke riječi! Dopunite tekst pravilnim oblikom zadanih 
riječi u zagradama (1-15)! Napišite ispravne odgovore u tablicu! Riješen je item (0).  

Čemu služe natjecanja u školama 

Brojni učenici koji su dobri u određenom predmetu često se okušaju i u natjecanju. Iz 
(0) ___ (vlastit) iskustva mogu govoriti o tome.  

Već od 7. razreda redovito (1) ___ (sudjelovati) 
na Natjecanju iz hrvatskog jezika na kojem 
sam osvojila prvo mjesto i dvaput drugo 
mjesto. Natjecanja su profitabilna osobito za 
učenike kojima probleme zadaju pojedini 
predmeti iz kojih (2) ___ (imati) niže ocjene, ali 
su zato dobri u nekom drugom području. U 
mom (3) ___ (slučaj) to su bili prirodni predmeti 
- matematika, fizika i kemija. Nakon što sam 

postigla izvrsne rezultate na natjecanju, dobila sam direktan upis u bilo koju srednju 
školu u Hrvatskoj. Ne zvuči loše, zar ne?  

Naravno, prvo morate imati dobre ocjene iz predmeta iz (4) ___ (koji) želite ići na 
natjecanje. Profesor/ica će procijeniti imate li dovoljno (5) ___ (znanje) kako biste se 
natjecali. Prvo (6) ___ (vi) čeka školska razina u kojoj ste u konkurenciji s ostalim  
(7) ___ (natjecatelj) iz svoje generacije. Potom slijede županijska i državna razina. 
Ispit na državnoj razini je najteži. 

Državna se razina obično održava u nekom (8) ___ (veći) mjestu, uz malo sreće u 
nekom lijepom gradu kao što su Šibenik, Zadar ili Rovinj. Za natjecatelje se osigura 
smještaj u hotelu s (9) ___ (pun) pansionom, a ispit se obično piše u nekoj od  
lokalnih škola. Tada se stvori rang-lista najboljih, a (10) ___ (osobit) čast imaju oni 
koji su osvojili prva mjesta. Oni dobiju posebna priznanja.  

Želite li se istaknuti i postići što bolji rezultat, potrebno je puno (11) ___ (vrijeme) 
odvojiti za učenje. Materijale će vam dati mentor, ali (12) ___ (moći) ih i sami potražiti 
na internetu ili u (13) ___ (knjižnica). Potražite pomoć od svojeg profesora ukoliko 
vam nešto u vezi gradiva ili samog natjecanja nije (14) ___ (jasan). 

Kao što sam već spomenula, natjecanja su sjajno iskustvo prvenstveno zbog 
proširivanja znanja. Također, natjecatelji rješavaju razne tipove zadataka i razvijaju 
logičko razmišljanje i snalažljivost. Upoznaju se s raznim (15) ___ (učenik) iz drugih 
škola. Postignu li natjecatelji dobre rezultate, oni im dobro dođu kao dodatni bodovi 
pri upisu u željenu školu ili fakultet. 

(Izvor: http://srednjoskolci.studentski.hr/zanimljivosti/cemu-sluze-natjecanja-u-skolama, 12.4.2019., skraćeno) 
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Rješenje: 
 

0 vlastitog 8 većem 
1 sudjelujem 9 punim 
2 imaju 10 osobitu 
3 slučaju 11 vremena 
4 kojeg/kojih 12 možete 
5 znanja 13 knjižnici/knjižnicama 
6 vas 14 jasno 
7 natjecateljima 15 učenicima 

 
 


