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ТЕСТ ИЗ 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 

 

септембар 2014. 
 

Шифра кандидата: ____________________________ 

 

 

1. Дијалекат који се налази у основици стандардног српског језика  1 поен 

ијекавског изговора назива се: 

a) косовско-ресавски 

б) источнохерцеговачки 

в) шумадијско-војвођански 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

2. Издвојте глас који не припада групи сонаната: В, Ј, Ж, Л, Љ, М, Н, Њ, Р. 1 поен 

 Ж  

 

3. Напишите  назив  гласовне промене која се јавља у следећим облицима речи: 1 поен 

певао – певала, бео – бела, пепео – пепела   

  прелаз(ак) (промена, алтернација) л у о 

 

4. Одредите падеж и број подвучених именица у следећој реченици: 1 поен 

Од оца је наследио трговину и јаке везе са очевим пословним пријатељима. 

                                                   падеж                                                      број  

а) трговину:         акузатив (ак., 4. падеж)                                  једнина (јд., сингулар) 

б) пријатељима: инструментал (инстр., 6. падеж)                   множина (мн., плурал) 

 

5. Напишите 3. лице множине презента следећих глагола:  1 поен 

мастити: масте  

запевати:  запевају 

сећи:          секу 

 

6. У следећој реченици подвуците предлоге: 1 поен 

Од све буре и ломљаве у њему остала је на светлости овога дана једна једина мисао.     

   

 

 

Број освојених 

поена 



2 

 

7. Напишите компаратив и суперлатив следећих придева:   1 поен 

                           компаратив                              суперлатив 

     висок  виши    највиши 

     велик  већи     највећи 

     горак  горчи     најгорчи 

     танак тањи     најтањи 

 

8. Речи возач, јагњетина, докторица, зеленкаст настале су творбеним начином: 1 поен 

а) слагањем  б) извођењем  в) комбинованом творбом 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

9. Речи  кумпијер, пенџер, дувар спадају у: 1 поен 

а) термине   б) историзме  в) регионализме 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

10. У следећој реченици подвуците предикат и одредите његову врсту:  1 поен 

Париз     је главни град Француске.  

Врста:   именски (предикат) 

 

11. Подвуците зависну реченицу и одредите њену значењску врсту:   1 поен 

 Једна жена раздрљених груди и умаштене косе трчала је као избезумљена    

 око сина  кога је чекала још од јутрос.  

Значењска врста:  односна (релативна) (реченица). 

 

12. У реченици  Летос је на Златару било доста змија отровница  подвучена реч има функцију 1 

поен 

а) апозиције  б) атрибутива  в) објекта 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

13. Заокружите правилно написане скраћенице за понуђене скупове речи: 1 поен 

а) Сједињене Америчке Државе:  С.А.Д.   САД   САДр.   Сад 

б) и тако даље:  и  т.д.     итд.   итд    и.т.д. 

  

14. Напишите правилно све речи у овом низу које су погрешно написане: 1 поен 

читаоц, председник, болестна, једанпут, отцепити, предходни, Драгичин, историски. 

читалац, болесна, претходни, историјски  

 

15. Израз увести некој држави санкције значи: 1 поен 

а) дати помоћ за претрпљену штету у поплавама 

б) одобрити кредите за опоравак у економској кризи 

в) применити економске, финансијске, војне и др. казнене мере у циљу  

    постизања жељених ефеката 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 
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16. Допуните следеће тврдње: 1 поен 

а) Песма од четрнаест стихова, распоређених у строфе по утврђеном распореду     

    назива се сонет. 

б) Строфа од четири стиха назива се катрен. 

 

17. У свему што је красно од овога света васпитао си се од младости своје, о нови мучениче,  1 

поен  
кнеже Лазаре, и крепка рука Господња међу свом господом земаљском крепка и славна  

показа се. 

Овај одломак представља почетак дела прве српске песникиње. На означеним пољима 

упишите њено име и назив дела: 

Монахиња Јефимија (Јефимија)     Похвала кнезу Лазару  

                      (име песникиње)                                                                        (назив дела)                                     

 

18. Упишите називе првог језика и писма Словена насталих у IX веку, као и њихове ауторе: 1 

поен 

старословенски     глагољица      Ћирило и Методије 

              (језик)         (писмо)              (аутори) 

 

19. Којој врсти лирских народних песама припада песма Зао господар? 1 поен 

а) здравицама 

б) љубавним песмама 

в) песмама о раду 

г) успаванкама 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

20. Како је Вук С. Караџић називао следеће жанрове народне књижевности? 1 поен 

епске песме  мушке песме 

лирске песме  женске песме 

 

21. Свађа Месеца и звезде Данице, завада браће, чаша молитвена, рањени соко мотиви су  1 поен 

народне епске песме Диоба Јакшића. 

 

22. Песма Santa Maria Della Salute завршава се стиховима који опевају  1 поен 

а) страх од пролазности 

б) кајање због некадашњег става према градњи цркве у Венецији 

в) жудњу за сједињењем са мртвом драгом на оном свету 

г) критику социјалних неједнакости у Италији 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

23. Уз наведене ликове допишите којим романима припадају: 1 поен 

Мерсо      Странац 

Јозеф К. Процес 

24. Поред имена писаца наведите име књижевне епохе којој припадају: 1 поен 

Доситеј Обрадовић просветитељство 

Милован Глишић   реализам  
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Бранко Радичевић   романтизам 

 

25. Епско-лирска песма пореклом са севера у којој се пева о трагичној судбини јунака назива се: 1 

поен  

а) поема 

б) елегија 

в) балада 

г) романса 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

26. Стилска фигура у чијој је основи мисао која на први поглед делује нетачна или  1 поен 

противуречна, а у ствари је дубоко истинита, назива се: 

а) иронија 

б) перипетија 

в) еуфемизам 

г) парадокс 

д) хипербола 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

27. Заокружите слова испред оних дела која припадају епском књижевном роду: 1 поен 

а) Ана Карењина 

б) Илијада 

в) Кир Јања 

г) Ујка Вања 

д) Кад млидија' умрети 

 

28. Естрагон (Гого) и Владимир (Диди) безуспешно ишчекују тајанствено лице које треба да 

 1 поен 

их ослободи егзистенцијалне апсурдности и животног бесмисла. Они су главни јунаци 

драме Чекајући Годоа  (наведите наслов),  

аутора Семјуел Бекет (наведите име и презиме писца). 

 

29. Уз наведене романе наведите име и презиме њихових аутора: 1 поен 

Евгеније Оњегин   Александар Пушкин  

Чича Горио      Оноре де Балзак 

 

30. Препознајте из које су песме наведени стихови и наведите име и презиме 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 

 

Камена успаванка            Стеван Раичковић 

 (Наслов песме)   (Име и презиме песника) 
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