
КОНТРОЛНА ПИТАЊА ИЗ ЛЕКТИРЕ „Бела Грива“ 

Име и презиме:_______________________________ 

Пред вама се налазе контролна питања из домаће лектире. Пажљиво их прочитајте и 

размислите.  

1. Дечаков деда из романа се звао: 

     а) Еузибио 

     б) Фолко 

     в) Антонио 

2. Деда је желео да му унук постане_____________. 

3. Фолко је желео да постане: 

     а) мађионичар 

     б) газда имања 

     в) гардијан 

     г) рибар 

4. Због чега се књига зове „Бела Грива“? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Радња романа се одвија : 

а) на језеру Антонио 

б) на језеру Онтарио 

 в) у мочварама Камарге 

6. Еузебијев чамац је био: 

     а) пластичан , са поквареним мотором и једним веслом 

     б) од црвоточних дасака, а кретао се забадањем мотке у муљевито дно 

     в) модерни моторни чамац с кровом 

7.  Након што коњокрадице хватају и  одводе кобилу, коњић прати Фолка. Оно што је  

     доживео Фолко поверава: 

     а) само млађем брату и пријатељу Антонију 

     б) само млађој сестри и гардијану Антонију 

     в) само млађем брату и сестри 

     г) ником 

8. Пре много година, док је путовао морима, Еузебио је добио од Кинеза једну 

животињу, припитомио је и дресирао. Ради се о : 

     а) птици 

     б) псу 

     в) мачки 

     г) гуштеру 

9. Фолко свог млађег брата: 

      а) скоро увек води са собом у мочвару 

      б) понекад води у мочвару 

      в) никад не води у мочвару 



10. Коњ је растао и препознавао Фолка , али је још увек био неповерљив према 

дечаку.Пролазила       

    су годишња доба, а Фолко је у сезони риболова отишао с рибарима на реку 

Рону.Газда и   

    његови гардијани у више наврата покушавају да ухвате Белу Гриву. Коњ је увек 

успео да    

    побегне. Газда је дрхтао од беса и  гушио се од гнева, те обећао: 

     а) „Спалите све коње у мочвари!“ 

     б) „Ту проклету животињу дајем ономе ко је хоће!“ 

     в) „Кад га ухватим , од његове коже ћу направити најлепше чизме, торбак и опасач!“ 

11. Дечак је ухватио пастува бацивши ласо. После дуге борбе, коњ је први пут 

дозволио дечаку да га помилује. Ипак, Бела Грива се враћа чопору. Током борбе за 

вођу чопора бива рањен.      

     Где? 

        а) Рањена му је нога. 

        б) Рањен му је врат. 

        в) Има велику рану на десном бедру. 

12. Приликом свечаности у Арлу увек су се одржавала: 

     а) карташка такмичења 

     б) циркуске представе 

     в) борбе паса 

13. На крају романа: 

      а) су Фолко и Бела Грива скочили у Рону и удавили се  

      б) су Фолко и Бела Грива побегли преко Роне  далеко, где их више неће ловити  

      в) су Фолко и Бела Грива погинули у ватреној стихији 

      г) су Фолко и Бела Грива били ухваћени 

14. Тема овог романа је: 

     а) Детињство једног дечака 

     б) Пријатељство између дечака и коња 

     в) Живот у мочварама Камарге  

15. Идеја овог романа је: 

     а) Пријатељи се познају у најтежим ситуацијама. 

     б) Пријатељство са животињама оплемењује људе. 

     в) Животиње могу бити пријатељи, умеју да воле. 

16. Током читања овог романа највише ми се: 

     а) плакало 

     б) смејало 

Објасни зашто._____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

      

    0-7  јединица       8-10 двојка     11-12 тројка    13-14 четворка     15-16 петица 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


