
Slušanje (2:22 min.): Kratki odgovori. Pitanja. ___/9 itema.                           
Sastavila: Sabine Nagy 

Slušat ćete prilog o stanovanju. Prije slušanja točno pročitajte pitanja ispod! Za to imate 45 
sekunda. Slušate tekst 2 puta. Pri slušanju odgovorite na pitanja (1-9)! Za svaki odgovor 
koristite maksimalno 4 riječi! Riješen je item (0). Poslije drugoga slušanja imat ćete 45 
sekunda da provjerite svoje odgovore. 

 

Moja kuća 

 

0 
Tko živi sa mnom? 
(Navedite 1 primjer!) 

moja majka 

1 
Koliko dugo moj tata i moja mama već 
stanuju u našem domu? 

 

2 
Što se nalazi nedaleko od naše kuće? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

3 
Koje je veličine kuća? 
 

 

4 
Kome pripada radna soba? 
 

 

5 
Što smijem raditi u svojoj sobi? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

6 
Kakav je namještaj u mojoj sobi? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

7 
Zašto je dobro što moram čistiti sobu? 
 

 

8 
Zašto majka ne želi da se igram loptom u 
vrtu? 

 

9 
S kime se sastajem u parku? 
 

 

 
(Izvori: tekst: Sabine Nagy; govori Vladan Čutura) 

 

 

 

 



 

Rješenje: 

0 
Tko živi sa mnom? 
(Navedite 1 primjer!) 

moja majka 

1 
Koliko dugo moj tata i moja mama već 
stanuju u našem domu? 

18 godina 

2 
Što se nalazi nedaleko od naše kuće? 
(Navedite 1 primjer!) 

trgovine / ljekarne / škole / liječnici 
/ restorani / kafići 

3 Koje je veličine kuća? 
nije prevelika / nije premala / 
srednje je veličine 

4 Kome pripada radna soba? ocu 

5 
Što smijem raditi u svojoj sobi? 
(Navedite 1 primjer!) 

slušati (glasnu) glazbu / gledati TV 
/ igrati igrice  

6 
Kakav je namještaj u mojoj sobi? 
(Navedite 1 primjer!) 

praktičan / nije moderan / 
staromodan / uredan 

7 Zašto je dobro što moram čistiti sobu? 
poslije uživam u čistoći / sviđa mi 
se čistoća 

8 
Zašto majka ne želi da se igram loptom u 
vrtu? 

zbog cvijeća 

9 S kime se sastajem u parku? s prijateljima 

 

 

 


