
 
 
 

ТЕСТ ИЗ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

јун 2006. 
 

Шифра кандидата: ____________________________ 
 

1. Реформатор ћирилице непосредно пре Вука Караџића био је:  1 поен 

а) Захарија Орфелин 
б) Сава Мркаљ 

в) Ђура Даничић  

Заокружите слово испред тачног одговора. 

 
2. Из следеће групе гласова издвојте сонанте: С, Т, В, К, Р, Ф, Д, Х, Л, Ж, Ј.  1 поен 

Сонанти: __________________________________ 
 

3. Које су гласовне алтернације извршене у речи расхлађен?  1 поен 

_________________________                     __________________________ 
 

4. Напишите правилно (писаним словима) следећу реченицу:  1 поен 
У ПОЗОРИШТУ НА ТЕРАЗИЈАМА ДАНАС У 17. САТИ БИ ЋЕ ПРЕМИЕРНО  
ПРИКАЗАН ФИЛМ ГДЕ ЦВЕТА ЛИМУН ЖУТ. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. У ком падежу се налази подвучена синтагма у реченици:  1 поен 
Ја знам један долап, црн, гломазан, труо.  

 

Падеж: ____________________________ 
 

6. Успоставите инфинитиве према датим презентским облицима:  1 поен 

изједначујем _______________________ 

изједначим _________________________ 

изједначавам _______________________ 

 
7. Подвуците енклитике у реченици:  1 поен 

Ја сам му рекао да је све било како смо планирали. 



 2

8. Одредите граматички род подвучених именица у следећим реченицама:  1 поен 

Бег Мехмед бијаше голема људина. 
У кућу су ушла моја браћа, уплашена и узнемирена. 

 

Граматички род:    људина ___________________________ 

                                   браћа _____________________________ 
 

9. Реч повесмо значи:  1 поен 

а) писмена порука 

б) свежањ вуне, кудеља 
в) пријатна вест  

Заокружите слово испред тачног одговора. 
 

10. Фразеологизам има трбух до зуба значи:  1 поен 
а) јако је дебео 

б) у поодмаклој је трудноћи 

в) врло је богат  
Заокружите слово испред тачног одговора. 

 

11. Одредите синтаксичку функцију свих чланова у реченици:  1 поен 
Весна је пожелела Николи и Мили добру забаву. 

Весна  ______________________________________  

 је пожелела  _________________________________  

Николи и Мили  _______________________________  

добру забаву  _________________________________  
 

12. Коју синтаксичку функцију има и којој врсти припада подвучена зависна реченица:  1 поен 
Ко врхунски игра фудбал, добро зарађује.  

У функцији _________________________________ 

Врста (тип) реченице: ________________________ 
 

13. Подвуците атрибуте у синтагми планинска кућа на брегу.  1 поен 
 

14. Подвуците облике потенцијала у следећој реченици:  1 поен 

Кад бих ово писао коме другом, ја бих могао објашњавати; кад бих казао где у београдском 

друштву, изложио бих се најподругљивијем смеху. (Лаза К. Лазаревић) 
 

15. Глагол бледети је:  1 поен 

а) неправи повратни 
б) прелазни (транзитивни) 

в) непрелазни (интранзитивни)  

Заокружите слово испред тачног одговора. 
 

16. У свом делу Канцонијер, песник ____________________________ користи мотив:  1 поен 

а) лажне драге 
б) идеалне драге  

в) неверне драге  

г) уклете драге 
Заокружите слово испред тачног одговора. 
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17. Тврдња која на први поглед делује као нетачна или противречна, а заправо је дубоко 1 поен 
истинита назива се:  

а) перипетија  

б) хипербола  

в) парадокс 
г) иронија 

д) поређење  

Заокружите слово испред тачног одговора. 
 

18. Које од наведених народних песама припадају песмама новијих времена, према подели  1 поен 
Вука Караџића: 

Ропство Јанковић Стојана, Кнежева вечера, Бој на Мишару, Марко пије уз рамазан вино, 
Стари Вујадин, Почетак буне против дахија, Женидба Милића барјактара. 

Подвуците тачне одговоре. 

 

19. Збирка Цвеће зла и песма Везе француског песника ________________________________  1 поен 
најавилe су епоху:  

а) реализма  

б) надреализма  
в) симболизма 

г) романтизма 

д) експресионизма 
Заокружите слово испред тачног одговора. 

 

20. Повежите називе драмских дела са врстом драме којој припадају  1 поен 
(на празним линијама упишите одговарајуће слово и број): 

а) Ујка Вања 1. комедија 

б) Ревизор 2. трагедија 
в) Ромео и Јулија 3. драма у ужем смислу 

___________           ____________           ___________ 
 

21. Песник и графичар___________________________ (име и презиме писца), био је писар, писац 1 поен 

уџбеника у Аустроугарској у XVIII веку и оснивач Славеносербског магазина. У његовој 

песми _____________________________, Србија жали за некадашњим сјајем средњовековне 

државе и критикује сународнике који заборављају свој национални идентитет. 
 

22. Овај јунак народне песме долази пред сватове  своје  жене  и  пева  песму  о  сивзелен соколу 1 поен 

који не да својој тици ластавици гњиздо да развија. Жена га препознаје, а сватови одводе 

његову сестру. Реч је о народној песми _____________________________________________ 

која припада ______________________________________ циклусу. 
 

23.  Као брата сам те волео, тебе, тебе!  1 поен 

Великим сам учинио међу свим кнезовима тебе, тебе! 
Све жене Урука волеле су тебе, тебе! 

У Кедрову шуму ишао сам с тобом, 

дању и ноћу био си са мном. 
 

Име јунака који изговара ове речи: _______________________________ 

Коме се обраћа, то јест за ким жали? _______________________________ (наведите његово име) 
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24. Заокружите слово испред тврдње која је у потпуности тачна:  1 поен 
а) Житије господина Симеона Светог Саве написано је на старословенском језику. 
б) Ћирило и Методије су саставили ћирилицу. 

в) Похвала кнезу Лазару завршава се Јефимијином молитвом за њен лични спас. 

г) Слово љубве деспота Стефана Лазаревића написано је у 14. веку. 
 

25. Међу наведеним делима заокружите слова испред оних у којима је приповедач у 1. лицу:  1 поен 

а) Ана Карењина 
б) Злочин и казна 

в) Кад су цветале тикве 
г) Странац 

д) Проклета авлија 

 

26. Витез тужног лика бори се против ветрењача мислећи да су дивови, и на  својој  раги  лута 1 поен 

друмовима у потрази за пустоловинама и својом госпом. Он се зове ____________________, 
а његов верни пратилац и штитоноша ____________________________________ (име јунака). 

Реч је о делу ______________________________ аутора ________________________________ . 

 

27. На који се књижевни правац односе наведени манифести?  1 поен 

Предговор Кромвелу___________________________________ 

Предговор Људској комедији____________________________ 

Писмо Харалампију____________________________________ 

 

28. На основу наведених стихова, препознајте назив песме и име песника:  1 поен 
Успавајте се где сте затечени 

По свету добри, горки, занесени, 

Ви руке по трави, ви уста у сени, 
Ви закрвављени и ви заљубљени... 

 

__________________________________                __________________________________         
                 (име песника)                                                                      (назив песме) 

 
29. Мото је:  1 поен 

а) оправдање за увођење новог мотива у дело 

б) најмања тематска целина која се даље не може разлагати  
в) кратка, сажета мисао, чијом се садржином наговештава смисао текста 

Заокружите слово испред тачног одговора. 

 
30. Која од наведених дела су објављена у време реализма:  1 поен 

а) Нечиста крв Борисава Станковића 

б) Чича Горио Онореа де Балзака 
в) Време смрти Добрице Ћосића 

г) Вечити младожења Јакова Игњатовића 
д) Ветар Лазе Лазаревића 

ђ) Дервиш и смрт Меше Селимовића 

Заокружите слова испред тачних одговора. 

 


