
1.1  УПУТСТВО ЗА ТЕСТ ВЕРБАЛНЕ АНАЛОГИЈЕ, ВР 1 
 

Погледајте пример, на њему ћемо вам објаснити начин решавања теста. 
   
ПРИМЕР: 
      ПОНУЂЕНИ ОДГОВОРИ 
 
ОЛОВКА:ПИСАЊЕ=ГУМИЦА:............(МАСТИЛО:ХАРТИЈА:ШКОЛА:УЧЕНИК:БРИСАЊЕ:ЦРТАЊЕ) 
 

У првом реду примера су речи ОЛОВКА, двотачка, ПИСАЊЕ, знак једнакости 
ГУМИЦА, двотачка и онда неколико тачкица). На десној страни у загради су наведене 
речи: МАСТИЛО, ХАРТИЈА, ШКОЛА, УЧЕНИК, БРИСАЊЕ, ЦРТАЊЕ. 

 

Задатак се чита овако: ОЛОВКА према ПИСАЊЕ стоји у истом односу као ГУМИЦА 

према тачкице........  
Шта мислите, коју од пет речи са десне стране, треба ставити уместо тачкица тако 

да се добије исти однос као између речи ОЛОВКА и ПИСАЊЕ? То је реч БРИСАЊЕ и 
она је у горњем примеру као што видите подвучена! 

 

У ИЗРАДИ ТЕСТА НА САЈТУ, ВИ НЕ ПОДВЛАЧИТЕ ЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ 

ОДГОВОРА ЗА КОЈИ СМАТРАТЕ ДА ЈЕ ТАЧАН ВЕЋ ЋЕТЕ КЛИКНУТИ НА 
РЕЧ/ПОЈАМ ИЛИ ДУГМЕ ИСПРЕД ОДГОВОРА ЗА КОЈИ СМАТРАТЕ ДА ЈЕ 
ТАЧАН! 

 

ДАКЛЕ, КЛИКНИТЕ НА РЕЧ/ПОЈАМ ИЛИ ДУГМЕ ИСПРЕД РЕЧИ КОЈА ТРЕБА 

ДА СТОЈИ ИЗМЕЂУ ДВОТАЧКЕ И ПРЕЛАЗИТЕ НА СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ.  
 

Да поновимо, ваш задатак је да откријете у каквом су односу прве две дате речи; 
У истом таквом односу је трећа реч и једна од речи наведених у загради; 
Када ту реч пронађете, треба да кликнете на дугме испред ње; 
Тиме ће однос између две речи у другом пару бити исти као однос две речи у првом 

пару. 
 Покушајте сада да решите задатеке из вежбе: 
 
ВЕЖБА: 

 
А: ОБУЋА:НОГА=РУКАВИЦА:............(КОЖА, РУКА, ЗИМА, ПРСТИ, ЦИПЕЛА, КРЗНО) 
 
Б: ВЕЛИКИ:МАЛИ=ШИРОК:................(УЗАН, УЛИЦА, КРАТАК, ДУБИНА, ПЛЕЋА, ПОЈАС) 
 
Шта је решење првог задатка?  
 
Тачно решење првог задатка ппд А је РУКА. 
 
Шта је решење другог задатка?  
 
Тачно решење другог задатка, под Б је УЗАН 
 

Код израде теста на сајту, ви ћете клинути на дугме испред понуђеног одговора за 

који сматрате да је тачан! 
Треба да радите брзо и тачно јер је време ограничено Време израде теста је 4,5 

минута и оно је временско ограничено. 


