
Čitanje: Uvrštavanje rečeničnih dijelova.     ___/7             Sastavila: Sabine Nagy       

Pročitajte tekst u kojemu nedostaju dijelovi rečenica! Pridružite svakoj rečenici označenoj 
brojem (1-7) samo jedan odgovarajući rečenični dio označen slovom (A-I)! Dva su rečenična 
dijela suvišna. Upišite točno slovo u tablicu!  
 

Kako postati liječnik ili liječnica? 

 

Jeste li se ikada pitali kako se danas uopće postaje liječnik ili 
liječnica? Što je potrebno da bi netko radio taj posao i bio 
uspješan u tome?  

Liječnici liječe bolesti i poboljšaju živote zdravih osoba, a da bi to mogli, moraju puno 
učiti i raditi. Svatko tko želi postati liječnik, mora osjećati veliku želju za to zanimanje 
(1) ___ . Moraju imati široko znanje i jako dobro pamćenje jer će morati upamtiti  
(2) ___ , pa i na latinskom jeziku. Također, moraju biti strpljivi, vrlo uporni, brižni, 
uredni i marljivi. Važnije od svega je da onaj tko želi postati liječnik ili liječnica želi 
istraživati i uvijek pomagati ljudima. 

Ako je u davnoj prošlosti netko želio postati liječnik, morao je naći iskusnog majstora 
(3) ___ te raditi i učiti uz njega. U starom Egiptu već su postojale medicinske škole, 
no pravi medicinski fakulteti počeli su se otvarati tek u 11. stoljeću.  

Danas u Hrvatskoj postoje četiri medicinska fakulteta na kojima uče budući liječnici: u 
Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Na njima najčešće studiraju odlični učenici (4) ___ . 

Jednom kada završe svih šest godina fakulteta, mladi liječnici i liječnice počinju raditi 
u bolnicama i ambulantama gdje ih obično prate iskusniji liječnici.  

Dok neki ostanu raditi kao liječnici obiteljske medicine, (5) ___ , drugi odlučuju raditi u 
timu hitne medicine. Upravo oni mogu spasiti nečiji život kada nazovemo telefonski 
broj 112 ili 194. 

Mnogi liječnici, pak, odlučuju širiti svoje znanje u određenom području. Neke zanima 
kako izliječiti bolest oka, drugi žele operirati bolesno srce. Neki se žele posvetiti 
bolestima djece, druge zanima naše duševno, tj. mentalno zdravlje. (6) ___ i postati 
pravi stručnjak u svojemu području. 

Neovisno o tome što rade, liječnici se moraju držati etičnosti. (7) ___ , biti odgovorni, 
moraju doživotno učiti o novim saznanjima iz medicine, surađivati s drugim 
liječnicima i učiti od njih, ali i sami otkrivati nove informacije. 

Izvor: Tatjana Baret, Andrej Prošev: Kad odrastem želim biti liječnik. Uredn: Jelena Lončarić. Školska knjiga, 
Zagreb, 2020., str.13., adaptirano; slika: http://clipart-library.com/surgeon-cliparts.html, 10.6.2022., 14:14h. 
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A koji su završili gimnaziju ili srednju medicinsku školu 

B Dakle, svaki liječnik može odabrati ono čime se želi baviti ostatak života 

C koje ne pomaže nikome 

D koji je imao medicinske vještine 

E mnogo naziva bolesti i lijekova 

F koji su upisali osnovnu školu 

G to su oni kojima prvo idemo kada nas nešto boli 

H To znači da moraju biti pošteni, pouzdani, poštovati pacijenta 

I koje se često naziva i pozivom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rješenje: 
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