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OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okrećite stranicu i ne pišite školski esej dok to ne odobri dežurni nastavnik.
Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili  
u sigurnosnoj vrećici.
Ispit traje 160 minuta.
U ovome dijelu ispita napišite školski esej slijedeći priložene upute i smjernice  
za pisanje školskoga eseja.
Školski esej treba imati od 400 do 600 riječi.
Možete pisati po listu za koncept, ali se njegov sadržaj neće bodovati.
Školski esej obvezatno napišite na list za školski esej.
Pišite čitko. Školski esej bodovat će se s nula (0) bodova ako je pisan velikim tiskanim 
slovima ili ako je nečitko napisan. Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, 
precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.
Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 8 stranica, od toga 4 prazne.
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Pozorno pročitajte sljedeći tekst nakon kojega slijede upute i smjernice za pisanje
školskoga eseja.

Jerome David Salinger, Lovac u žitu

New York je jeziv kad se u njemu, u kasno doba noći, netko glasno smije na ulici. Čuje 
se na milje daleko. To uvijek djeluje na čovjeka tako da se osjeti strahovito potišten i 
osamljen. Osjetio sam neizdrživu želju da odem kući i malo naklapam sa starom Phoebe. 
Poslije izvjesnog vremena vožnje šofer i ja konačno smo se upustili u nešto kao razgovor. 
Prezime mu je bilo Horwitz. Bio je mnogo bolji čovjek od onog šofera s kojim sam se vozio 
ranije iste večeri. Bilo kako bilo, palo mi je na pamet da bi možda on mogao znati nešto o 
onim patkama.
- Hej, Horwitz – rekao sam – jeste li ikad prošli pored one lagune u Centralnom parku? 
Dolje u južnom dijelu?
- Pored čega?
- Lagune. Onog kao malog jezera, tamo. Tamo gdje su one patke. Sigurno znate.
- Aha. Pa šta je s tim?
- E pa, znate one patke koje plivaju naokolo po njemu? Tamo u proljeće i uvijek? Znate li 
možda, kojom srećom, kamo odlaze zimi?
- Tko kamo odlazi?
- Patke. Znate li, slučajno? Hoću da kažem, da li netko dolazi s kamionom ili tako nečim i 
odnosi ih, ili one odlete onako same od sebe? Odsele se na jug ili tako nešto?
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Upute

Svoj školski esej oblikujte kao zaokruženu cjelinu s uvodom, razradom i zaključkom.
Pazite da Vaš školski esej bude pravopisno i gramatički točan.
Sve smjernice morate uvrstiti u svoj školski esej.
Redoslijed ponuđenih smjernica ne obvezuje Vas u oblikovanju školskoga eseja.

Smjernice za pisanje školskoga eseja

•  Smjestite roman Lovac u žitu u književnopovijesni kontekst i objasnite pojam      
    proza u trapericama.
•  Smjestite polazni tekst u sadržajni kontekst djela. Portretirajte Holdena na temelju djela u cjelini. 
•  Prokomentirajte Holdenova razmišljanja i raspoloženje na temelju polaznoga teksta.
•  Protumačite pitanja o patkama i povežite ih s naslovom djela.
•  Obrazložite svoje tvrdnje.

HRV A IK-2 D-S031.indd   5 23.7.2015.   11:43:40



HRV A IK-2 D-S031

6

Hrvatski jezik

99

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

HRV A IK-2 D-S031.indd   6 23.7.2015.   11:43:40



HRV A IK-2 D-S031

7

Hrvatski jezik

99

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

HRV A IK-2 D-S031.indd   7 23.7.2015.   11:43:40



HRV A IK-2 D-S031

8

Hrvatski jezik

99

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

HRV A IK-2 D-S031.indd   8 23.7.2015.   11:43:40


