ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (јун 2017. године)
Тест се ради два школска часа (90 минута). Немој заокруживати бројеве испред
задатака. Само пиши оно што се тражи у задатку.

1. Aкцентуј следеће речи:
вода, радник, гладан, лав

1 бод

2. Подели следеће речи на слогове (на линији напиши реч подељену на слогове):
(а) лопта – _________________________
(б) пошта – _________________________
(в) земља – _________________________
1 бод
3. За следеће речи напиши одговарајуће ијекавске облике:
(а) деоба – _______________________
(б) песма – ________________________
(в) река – ________________________
4.

Коjе су гласовне промене извршене у речи ишчупати:
(1) ________________________________________________________
(2) ________________________________________________________

1 бод

1 бод

5. За именицу вук у називу песме Љубивоја Ршумовића „Вуче, вуче, бубо лења“
одреди:
(а) у коме је падежу: __________________________
(б) која је гласовна промена извршена: ______________________
1 бод
6. Генитив једнине именице врабац гласи: __________________
Које су гласовне промене извршене:
(1) ________________________________________________________
(2) ________________________________________________________

1 бод

7. Како гласи компаратив придева груб: ______________________
(а) који је наставак за творбу компаратива: __________________
(б) која је ту гласовна промена извршена: ______________________

1 бод

8. За глагол радити одреди:
(а) мушки род једнине глаголског придева радног: _________________
(б) која је ту гласовна промена извршена: _________________________

1 бод

1

9. На линију препиши правилно написану реч:
(а) подпредседник, потпредседник
__________________________
(б) странпутица, стрампутица
__________________________
(в) социологија, социјологија
__________________________
(г) мислиоц, мислилац
__________________________

1 бод

10. Одреди синтаксичку функцију (службу) речи у реченици: Вредни Павле, мој
млађи брат, пише писмо у соби.
вредни – _____________________________
мој млађи брат – _______________________
писмо – _______________________________
у соби – _______________________________
1 бод
11. Следеће речи подели на творбене морфеме (на линији напиши реч подељену на
творбене морфеме):
(а) ловац – ___________________________________
(б) риболов – _________________________________
1 бод
12. На линијама напиши врсту издвојених речи из реченице: Данас је пријемни испит
на Учитељском факултету.
данас – _____________________________
на – ________________________________
факултету – _________________________
13. На линију препиши предикат из реченице Саша је добар тенисер.
Предикат: ____________________________________

1 бод

14. Одреди врсте подвучених зависних реченица:
(а) Док смо се шетали по граду, разгледали смо излоге.
Врста зависне реченице: ____________________________
(б) Ако се гвожђе загрева, оно се шири.
Врста зависне реченице: ____________________________

1 бод

15. (а) Одреди врсту напоредног односа који се јавља у следећем исказу:
Сви су дошли и састанак је могао да почне.
Врста напоредног односа: __________________________
(б) Који је глаголски облик су дошли?
Глаголски облик: ___________________________________

1 бод

2

16. Најстарији српски споменик на ћирилици јесте (заокружи тачан одговор):
(а) Душанов законик
(б) Мирослављево јеванђеље
(в) Житије Светог Симеона

1 бод

17. Ко је написао песме Залазак сунца и Јабланови?
Аутор: _________________________________

1 бод

18. За наведене стихове одреди: (а) Ко је њихов аутор; (б) Из ког дела су наведени
стихови?
„Ја сам проша сито и решето,
Овај грдни свијет испитао,
Отрови ми чашу искапио,
Познао се с гркијем животом.
Све што бива и што може бити,
Мени ништа није непознато;
Што гођ дође ја сам му наредан“.
(а) Песник: _______________________________________
(б) Назив дела: ____________________________________
1 бод
19. Пажљиво прочитај следећу строфу из песме Албатрос Шарла Бодлера и одговори
на захтеве испод ње:
„Докони морнари од забаве лове
често албатросе, силне морске птице,
на путу немарне, тихе пратилице
лађа што над љутим вртлозима плове“.
а) Напиши коју врсту стиха овде препознајеш: _______________________
б) Која је ово врста строфе? _______________________________________
в) Која је у овој строфи врста риме? ________________________________

1 бод

20. Коју стилску фигуру препознајеш у следећем одломку:
„Где ја шећер сијем,
Ту отров израсти;
Где ја певат мнијем,
Ту ћу у плач пасти.
Где на друга бројим,
Ту крвника имам“.
Стилска фигура: __________________________

1 бод

21. Шта повезује следећа дела: Ромео и Јулија, Народни посланик и Балкански
шпијун (заокружи тачан одговор):
а) написао их је исти аутор
б) припадају истој књижевној епохи
в) припадају истом књижевном роду?
1 бод
22. Збирка песама Франческа Петрарке инспирисана песниковом љубављу према
Лаури зове се ___________________________________.
1 бод
3

23. Пажљиво прочитај следећи одломак:
„Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом, а сад
мислим о њему, послије дугог низа година што су прирасле уза ме као кожа, с
чуђењем и понекад с подсмијехом, јер свјетло вјере то је охолост коју нисам ни
осјећао а сад је се помало и стидим“.
Напиши:
а) наслов дела из кога је наведени одломак: __________________________
б) име писца: ____________________________________________________

1 бод

24. За наведене стихове наведи (1) Из које су песме; (2) Ком циклусу припада песма:
„’Вако Ђорђе Дрини говорио:
‘Дрино водо, племенита међо,
Измеђ’ Босне и измеђ’ Србије!
Наскоро ће и то време доћи
Када ћу ја и тебека прећи
И честиту Босну полазити’“?
(а) Назив песме: _____________________________________
(б) Циклус ком песма припада: ________________________

1 бод

25. Које од следећих дела није написао Бора Станковић:
а) Зона Замфирова
б) Нечиста крв
в) Коштана?

1 бод

26. Напиши: (1) називе дела из којих су следећи ликови; (2) име писца:
1 бод
(а) Мерсо
Дело: ______________________; Писац: _______________________
(б) Ћамил
Дело: ______________________; Писац: __________________________
(в) Раскољников Дело: ______________________; Писац: : _______________________
27. Који је писац родоначелник (творац) српске сатиричне приповетке?
Родоначелник је ________________________________________

1 бод

28. Заокружи представнике српског реализма:
а) Милован Глишић
б) Захарија Орфелин
в) Радоје Домановић
г) Владислав Петковић Дис

д) Лаза Лазаревић
ђ) Стеван Сремац
е) Сима Матавуљ
ж) Алекса Шантић

1 бод

29. Наведи наслов дела у коме је Доситеј Обрадовић изнео идеолошку критику
манастира и истакао значај науке и просвећивања: __________________________ 1 бод
30. Наброј најмање три дела српске средњовековне књижевности: __________________
______________________________________________________
1 бод
Желимо Ти успеха у раду!
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КЉУЧ – ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
(јун 2017. године)
1. вὸда, рâдник, глáдан, лȁв

1 бод

2. (а) лоп-та (б) по-шта (в) зем-ља

1 бод

3. (а) диоба

1 бод

(б) пјесма

(в) ријека

4. (1) једначење сугласника по звучности
(2) једначење сугласника по месту артикулације

1 бод

5. (а) вокатив једнине
(б) палатализација

1 бод

6. врапца
(1) непостојно а
(2) једначење сугласника по звучности

1 бод

7. грубљи
(а) -ји
(б) јотовање

1 бод

8. (а) радио
(б) промена л у о

1 бод

9. (а) потпредседник
(б) странпутица
(в) социологија
(г) мислилац

1 бод

10. вредни – атрибут
мој млађи брат – апозиција
писмо – објекат
у соби – прилошка одредба за место

1 бод

11. (а) лов-ац
(б) риб-о-лов

1 бод

12. данас – прилог
на – предлог
факултету – именица

1 бод

13. Предикат: је добар тенисер

1 бод

14. а) Зависна реченица: временска
б) Зависна реченица: условна
15. (а) Напоредни однос: саставни однос
(б) Глаголски облик: перфекат
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1 бод

16. (б) Мирослављево јеванђеље
17. Јован Дучић
18. (а) Петар Петровић Његош
(б) Горски вијенац
19. (а) дванаестерац
(б) катрен
(в) обгрљена
20. контраст
21. (в) припадају истом књижевном роду
22. Канцонијер
23. а) Дервиш и смрт
б) Меша Селимовић
24. (а) Почетак буне против дахија
(б) циклус ослобођења Србије
25. (а) Зона Замфирова
26. (а) Мерсо
(б) Ћамил
(в) Раскољников

Наслов дела: Странац
Наслов дела: Проклета авлија
Наслов дела: Злочин и казна

Писац: Албер Ками
Писац: Иво Андрић
Писац: Фјодор Достојевски

27. Радоје Домановић
28. (а) Милован Глишић
(в) Радоје Домановић
(д) Лаза Лазаревић
(ђ) Стеван Сремац
(е) Сима Матавуљ
29. Живот и прикљученија
30. Житије светог Симеона, Похвала кнезу Лазару, Слово љубве (Житије светог
Саве, Житије деспота Стефана Лазаревића, Служба светом Симеону...)
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