
Čitanje: Uvrštavanje rečeničnih dijelova.  ___/8 itema.     Sastavila: Sabine Nagy 

Pročitajte tekst o prijateljstvu u kojemu nedostaju dijelovi rečenica! Pridružite svakoj rečenici (1 - 8) 
samo jedan odgovarajući rečenični dio označen slovom (A - K). Dva su rečenična dijela suvišna. 
Upišite točno slovo u tablicu! Riješen je item 0.  

Što je za mene prijateljstvo? (Vladan Čutura) 

Prijatelji su nešto vrlo posebno i vrlo važno u životu svakog čovjeka. 
Imati dobroga prijatelja ili prijateljicu znači imati pored sebe osobu 
koja nas sluša, motivira i podržava (0) ___ u školi, na poslu ili u 
odnosima s drugim ljudima.  

Ako imate dobre prijatelje, zbilja ste sretan čovjek jer nije lako pronaći 
pravoga prijatelja ili prijateljicu. Dobre prijatelje možete vidjeti svaki 

dan, (1) ___ . Postoje ljudi koji su najbolji prijatelji, a žive na različitim kontinentima. Ipak,  
(2) ___ njihovo prijateljstvo.  

Za dobro prijateljstvo nije važan izgled, nego (3) ___ . Neke od najvažnijih osobina koje dobar 
prijatelj treba imati su iskrenost i pouzdanost. Vrlo je važno da dobrom prijatelju ili prijateljici 
(4) ___ , a da on ili ona to drugima ne ispriča.  

Ja sam jako ponosan na svoje prijateljstvo sa svojim najboljim prijateljem, koji je moj susjed. 
Mi smo prijatelji već 10 godina. Vidimo se skoro svaki dan, a ponekad se i malo posvađamo. 
Ali, male svađe su također dio svakog dobrog prijateljstva, a dobro prijateljstvo se ne može 
brzo uništiti (5) ___.  

Meni je važno da znam da se mogu naći sa svojim najboljim prijateljem i razgovarati s njim o 
svojim problemima i stvarima koje me opterećuju. Naravno, (6) ___ . Imati dobrog prijatelja 
daje nam osjećaj sigurnosti. To znači da je važno boriti se za svoje prijatelje i pomoći im ako 
imaju neki problem ili su u nevolji.  

Prijateljstvo je jedna od najbitnijih veza koje imamo u svom životu. Ono što je još važno znati, 
jest da za prijateljstvo treba vremena. Ono se razvija s vremenom i zajedničkim iskustvima. 
Prijateljstvo (7) ___ . Ako ne brinete dovoljno o svojem cvijeću, ono ne može rasti i s vremenom 
će uvenuti. 

Prijatelje (8) ___ , na primjer u školi, na fakultetu, na treningu, na probi s orkestrom ili u 
susjedstvu.  Bez obzira gdje smo upoznali najbolje prijatelje, možemo reći da je prijatelj onaj 
koji zna sve o tebi, a unatoč svemu te voli. 

(Izvor slike: https://berserkon.com/img/get, 15.4.2020., 17:48) 

0 B A daljina ne utječe na 
1  B kada nam ne ide najbolje 
2  C je kao životinja 
3  D možete povjeriti svoje tajne 
4  E možete posjetiti bilo gdje 
5  F jednom tjedno ili rjeđe 
6  G zbog malog nesporazuma 
7  H unutarnje osobine i vrijednosti čovjeka 
8  I možete usporediti s biljkom koja treba pažnju i njegu  
  J i on uvijek zna da se može osloniti na mene 
  K možete pronaći svugdje 



Rješenje: 

0 B A daljina ne utječe na 
1 F B kada nam ne ide najbolje 
2 A C je kao životinja 
3 H D možete povjeriti svoje tajne 
4 D E možete posjetiti bilo gdje 
5 G F jednom tjedno ili rjeđe 
6 J G zbog malog nesporazuma 
7 I H unutarnje osobine i vrijednosti čovjeka 
8 K I možete usporediti s biljkom koja treba pažnju i njegu  
  J i on uvijek zna da se može osloniti na mene 
  K možete pronaći svugdje 

 

 


