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ПРИМЕРИ ТЕСТОВА ИЗ ПРОШЛИХ ШКОЛСКИХ 
ГОДИНА 

 
 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 

Школска 2005/2006.година 

 
 
      1. Наведите имена најстаријих сачуваних  спевова грчке књижевности, 
који истовремено представљају и почетак европске књижевности 
______________________________________________________________ 
         
              На линији упишите  име писца и назив дела из којег је цитиран 
одломак: 

2.  Дивљу памет а ћуд отровану 
дивљи вепар има, а не човјек. 
Коме закон лежи у топузу,  
Трагови му смрде нечовјештвом. 
 

 
3.  Ћамил се , после своје несрећне љубави према  лепој Гркињи, исто 

тако несрећно заљубио у историју коју проучава.Он је потајни Џем. 
 

     
4. Срце моје самохрано 

           ко те дозва у мој дом ? 
          Неуморна плетисанко, 
          што плетиво плетеш танко... 
         
 

5. Заокружите слова испред ликова који припадају Шекспировој 
трагедији „Ромео и Јулија “. 

 
           А. Полоније               Б. Леарт                 В. Меркуцио 

                 Г.  Тибалдо                Д. Гертруда           Ђ. Монах Лаврентије 
 
          6.  Уморно сунце залази, а радознали месец се помаља иза брда.  
Подвучена стилска фигура  је  (заокружи слово испред тачног одговора )                                    

 
А. персонификација                                   Б. метафора     

 
           7.    Заокружите слово испред  тачног  одговора : 
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         Лирика , епика и драма су : 
                   

А. Књижевни родови           Б. Књижевне врсте 
 
 
 
 

8. У стиховима :   
         Сину Милош у пољу зелену, 

                     Као јарко иза горе сунце.          ( Женидба Душанова )       
Подвучена стилска фигура зове се 
______________________________________  
 
            9. У епској песми Кнежева вечера  кнез Лазар  наздравља српским 
јунацима по њиховим особеностима. У својој здравици војводу Милоша 
издваја по : 
 

            А. Лепоти              Б. Госпоству        В. Јунаштву     Г. Висини 
 
      10. Аутор песничке књиге „Тражим помиловање“ је  
____________________________________________________________ 
             
         

11. Подвуците елементе драмског дела : 
 

      дијалог         сиже            приповедање             чинови          дидаскалије 
 

12. Заокружи тачан одговор:  
Песму  „Човек пева после рата “ испевао је : 
 
А. Душан Васиљев               Б. Милутин Бојић 

       В. Милош Црњански           Г. Вељко Петровић     
      

13. Називи дела чији је аутор Бранко Ћопић су : 
 
 А. Башта сљезове боје            Б. Не тугуј бронзана стражо 
 В. Јазавац пред судом             Г. Не окрећи се сине 
 
14. Први књижевни језик Словена звао се ______________________ , а 
прво писмо је било  _____________________ . 
 
15.Подвуцу тачну годину : 
Прву граматику српског језика „ Писменицу серпскога језика “ Вук 
Караџић је објавио : 
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    А. 1813                            Б. 1814                   В. 1818 
 
16.Узлазни акценти у речи могу бити: 
 
        А. Само код једносложних речи 
        Б.  На свим слоговима сем на последњем 
        В.  На последњем слогу 
 
17.Заокружи сугласнике који немају свој звучни парњак: 
 
              Ћ  , Ш  , Ф  , П  , Ц  , К  , Х  , Г 
 
 
18.Које су гласовне промене  извршене у следећим речима : 
 
     СНОПЉЕ  _______________________________ 
     ЂАЦИ       ________________________________ 
      СИРОМАШАК  ___________________________ 
      ПАЖЊА ________________________________ 
 
19. Подвуци правилно написане речи: 
  
  ПРИПОВЕТКИ      ПРИПОВЕТЦИ   ПРИПОВЕЦИ  
 
 
20. Реч РУКОТВОРИНА  по саставу је : 
 
     А. ПРОСТА           Б. ИЗВЕДЕНА        В. СЛОЖЕНА 
 
 
21. Изведи деминутив (умањеницу) од именице ОЛОВКА 
___________________________ 
 
 
22. Гужву у саобраћају изазвао је застој трамваја у Немањиној улици. 

Подвучени део реченице у служби ( функцији ) је 
_________________________ 
 
 
        23. Како гласи облик компаратива од придева ВИСОК ? 
___________________________ 
 
 
        24.Заокружи слово испред тачног одговора ! 
                   Глаголски облик  РЕКОШЕ је  
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            А.  Имперфекат          Б. Перфекат     В. Аорист       Г. Плусквамперфекат 

 
        25. Наведи како се зове глаголски облик у коме стоје глаголи у 
пословици: ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ .    
____________________________________________________________ 
 
        26. Подвуци  са две црте  предикат у примеру : 
 
                 САМО СУ ПРИЧЕ ТИХ ДАНА БИЛЕ ЗАНИМЉИВЕ.  
        
 
         27. УЗЕХ БРАТА ПОД РУКУ, АЛИ СЕ ОН ОДМАХ ОДМАЧЕ. 
 

            Врста напоредног односа у датој сложеној реченици 
је:____________________________________________________________ 
 
 
 
               28. Зависна реченица : РЕКАО ЈЕ ДА ЋЕ ДОЋИ је: 
______________________________________________________________                   
 
              29.Заокружи слова испред тачне тврдње: 
 

         А. Приповедач је главно лице у делу 
         Б. Приповедач је писац наративних прозних дела 
         В. Приповедач је усмени казивач народних приповедака 
         Г. Приповедач је лик који наговештава карактеристична својства 
других 
 
 
        30. Препиши правилно писаним словима следећу реченицу : 
           НЕПИСАНЕ ЗАКОНЕ НЕЉУДИ НЕПОШТУЈУ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Школска 2005/2006.година 

 

 

ТЕСТ ИЗ  

СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

У П У Т С Т В О : 

 Тест садржи тридесет питања различитог типа из језика, језичке 

културе и књижевности. Пажљиво читајте и одговорите на један од 

тражених начина ( заокруживање, подвлачење, допуњавање...), 

опредељујући се при том за онај одговор који мислите да је тачан. 

 Сваки тачан одговор вреднује се једним бодом. 

 

НАПОМЕНА : НЕ ОТВАРАЈТЕ ТЕСТ ДОК ВАМ СЕ НЕ КАЖЕ !!  

 
Број бодова : ______________                             Комисија : ______________________ 
 
            _____________________  
 
 
 

 

 

 

1. Коју врсту акцената има српски језик ?   
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2. За основицу српског књижевног језика Вук Караџић је узео : 

_______________________________________________________ говоре 
 

3. Датим глаголима одредити глаголски вид : 
 
ПРЕСКАКАТИ_________________________________ 
 
ЗАСПАТИ _____________________________________ 
 

4. Енклитике су : 
 
а) ненаглашени део речи који стоји иза наглашених речи и са њима 
чини акцентску целину 
б) ненаглашени део речи који стоји испред наглашених речи и са њима 
чини акцентску целину 
 

5. ЦВЕТОМ, ЦВЕТЕ, ЦВЕТУ 
 
Подвучени делови речи су : 
 
а) Наставци за облик речи 
б) Наставци за творбу речи 
 

6. Напишите скраћенице следећих речи и израза: 
 
Госпођа ___________  Магистар __________ 
И тако даље ________  Госпођица__________ 
Број _______________  Доктор_____________ 
 
 
 

7. При писању жалбе, молбе и приговора користи се (заокружи 
тачан одговор) 
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а) публицистички  
б) уметнички 
в) административни 
 
8. Синоними су речи 
 
а) различитог гласовног састава, а истог или сличног значења 
б) истог гласовног састава, а различитог значења 
в) различитог гласовног састава, и различитог значења 
 
9. Напиши речима дате допуне  

 
Од________________________ деце остало је _____________________. 

6       2 
 

10.  Прво словенско писмо из половине деветог века назива се : 
 

а) латиница 
б) глагољица 
в) ћирилица 
 
11. Плеоназам је : 

 
 
 
 

12.  Заокруживањем слова испред имена, издвој песме Владислава 
Петковића Диса : 

 
а) Јабланови 
б) Можда спава 
в) Нирвана 
г) Долап 
 
 
 
 
 
 
13.  На основу почетка дела : 

 
''Више се знало и причало о њеним чукундедима и прабабама, него о 
њима самим : о оцу јој, матери, па чак и о њој – Софки.'' 
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Утврдити и навести назив дела и име и презиме писца. 
 
 
 

14.  Описао је у својој аутобиографији свој одлазак у манастир и 
излазак из њега. Он је најзначајнији аутор српског 
просветитељства. Зове се _________________________________. 
Његова аутобиографија се зове _____________________________. 

 
  

15.  Заокружите слова испред имена писаца реалиста : 
 

а) Лаза Лазаревић 
б) Јован Јовановић Змај 
в) Милован Глишић 
г) Оноре де Балзак 
д) Александар Пушкин 
 
16.  Утемељивач српске књижевне критике и историје је 

 
 

17.  Препознај према ликовима : Вук Исакович, Аранђел Исакович, 
Дафина, о ком је роману реч, а затим напиши име и презиме 
писца и назив романа. 

 
 

18.  Роман-лексикон Хазарски речник написао је : 
 
 

19.  Одреди атрибут у реченици ( подвуци ): 
 
Посматрам широке блештаве воде. 
 
 
 
 
 

20. Своју песму Плава гробница Милутин Бојић је посветио : 
 

а) палим борцима другог светског рата 
б) херојима умрлим у Крфском каналу 
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в) неоствареној љубави 
 
21.  Вуков Српски речник имао је за време његовог живота два 

издања. Прво издање је објављено ______, а друго ______године. 
 

22.  Изврши компарацију следећих придева : 
 
ДОБАР,  __________________ , __________________________ 
ВЕЛИК, __________________ , __________________________ 
 

23.  Заокружите слова испред назива књижевних родова : 
 
 а) стих 
 б) метафора 
 в) лирика 
 г) роман 
 д) епика 
 ђ) драма 
 

24.  Сугласници П, Б, М, В и Ф по месту творбе убрајају се у  
 
 а) задњонепчане 
 б) предњонепчане 
 в) уснене 
 г) зубне 
 

25.  Уз бројеве ДВА, ТРИ и ЧЕТИРИ именица мушког рода стоји у : 
 
 а) генитиву сингулара 
 б) генитиву плурала 
 в) акузативу плурала 
 

26.  Речи печатати и отеченство су : 
 
 а) неологизми 
 б) провинцијализми 
 в) архаизми 
 
 
 
 

27.  У роману  
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_________________________ писца ______________________________ 
ликови су Ана, Алексеј Алесандрович, Вронски ... 
 

28.  Аутор збирки песама Ђулићи и Ђулићи увеоци је : 
 
 

29.  Иво Андрић је најзначајнији српски и југословенски писац 
двадесетог века. Најпознатија дела су му : 

 а) Женски родослов 
 б) Травничка хроника 
 в) Девојка црвене косе 
 г) Знакови поред пута            
 
 

30. Којој књижевности су припадали Оскар Давичо и Александар 
Вучо ? 

 
 а) романтизам 
 б) класицизам 
 в) надреализам                          
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(2007. година − септембар) 

 
 

1. Допуни реченицу: 
 

Најстарије словенско писмо је ____________________ и настало је у 
__________________ веку. 
 
 

2. Заокружи слово испред тачног одговора: 
 

 Писменица сербскога језика по говору простога народа написана коју 
Вук Караџић објављује у Бечу 1814. године је: 
 
а) збирка песама  б) граматика 
 
 
3. У следећем низу заокружи само самогласнике: 
 
Б,  А,  Ш,  О,  К,  Е,  Г,  Ц,  И,  Ф , У , Д 
 
 
4. Напиши називе гласовне промене извршене у речима: 
 
СВАДБА _____________________________________ 
СЕОБА ___________________________________ 
 
 
5. Заокружи слово испред правилно написаних речи: 
 
а) БИТКИ                   б) БИТЦИ                          в) БИЦИ 
 
 
6. Напиши компаративе следећих придева: 
 
ВИСОК __________________    ГОРАК_____________________ 
 
 
7. Заокружи слово испред тачног одговора: 
 
Кад за неког кажемо да је ПРОШАО КАО БОС ПО ТРЊУ, то значи да је: 
а) добро прошао б) прошао тешко али да је успео 

 в) веома лоше прошао 
 
 

8. Инфинитивна основа глагола СЕЋИ гласи ___________________________ 
 
 
9. Заокружи слово испред тачног одговора: 
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У савременом српском књижевном језику реч ДЕЧУРЛИЈА је: 
а) деминутив б) пејоратив 
в) хипокористик                            г) аугментатив 
 
 
10. Речи КИНТА, ЋАЛЕ, СМОР називају се: 
 
а) архаизми  б) неологизми 
в) варваризми  г) жаргонизми 
 
 
11. Заокружи слово испред тачног одговора: 
 
Реч ТУЖИБАБА је по постанку: 
 
а) проста  б) сложена  в) изведена 
 
 
12. Облик глагола ВИКАТИ је _______________________________ 
 
 
13. Одреди службу (функцију) речи у реченици: 
 
ПРСТЕН ЈЕ НАШЛА ДЕВОЈКА. 
 
а) Прстен _____________________________ 
б) је нашла ______________________________ 
в) девојка _____________________________ 
 
 
14. Којој врсти речи припадају следеће речи: 
 
РОЊЕЊЕ ______________________  ПЕТИНА _____________________ 
 
 
15. Заокружи слово испред тачног одговора: 
 
ЧЕКАМ ТЕ СТО ГОДИНА уочава се стилска фигура: 
 
а) Хипербола  б) Метафора 
 
 
16. Стилска фигура којом се људске особине приписују неживим појмовима 
и предметима назива се _____________________________________ (упиши 
име фигуре). 
 
 
17. У реченици БРИГО МОЈА ПРЕЂИ НА ДРУГОГА подвучени падежни 
облици су: 
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а) Акузатив и Номинатив                       б) Генитив и Акузатив 
в) Вокатив и Акузатив                            г) Вокатив и Локатив 
 
 
18. ИЛИ ГРМИ ИЛ СЕ ЗЕМЉА ТРЕСЕ 
 ИЛИ БИЈЕ МОРЕ У БРЕГОВЕ? 
 
Врста напоредног односа је _________________________________ 
 
 
19. Колико има предикатских реченица у примеру: 
 
ЗА СОПОЋАНСКО СЛИКАРСТВО СМЕЛО БИ СЕ РЕЋИ ДА ЈЕ 
НАДАХНУТО ДУХОМ ВЕЛИКОГ УМЕТНИКА. 
 
а) 4                                            б) 3 в) 2 
 
 
20. У следећим реченицама подвучене речи су погрешно употребљене. Иза 
сваке од тих речи упиши одговарајућу реч која отклања погрешку: 
 
а) Стојим вам на расположењу ( _____________________ ). 
б) Сви треба да поштујемо чистоћу ( __________________ ) језика. 
 
 
21. Под појмом КУЛМИНАЦИЈА у драмском делу подразумева се:  
 
а) најнапетији моменат сукоба 
б) скуп свих догађаја (збивања) у делу 
в) завршни чин у драми 
 
 
22. Подвуци имена ликова који припадају драми Коштана Борисава 
Станковића: 
 
Манулаћ, Митке, ефенди-Мита, хаџи-Тома, Софка, Стојан, Томча 
 
 
23. Поетски текст Слово љубве је уметничко дело 
 
а) Константина Философа 
б) Деспота Стефана Лазаревића 
в) монахиње Јефимије 
 
 
24. Наведи име аутора и назив дела! 
Срџбу, богињо, певај, Ахилеја, Пелеју сина ... 
 
______________________________________________________ 
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25. Наведи име аутора и назив дела! 
Зашто ноћас тако шуме јабланови,  
Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме? 
 
_______________________________________________________  
 
 
26. Наведи име аутора и назив дела! 
Ибрага пређе руком преко очију. Као да се свет из темеља заљуљао. 
Придржа се за једну шљиву... Не верује рођеним очима и не може да се 
начуди колики је кмет кад није згрчен и понизан, него кад се опусти и 
рашири у својој пуној снази и величини. 
 
 
27. Поред наслова дела упиши имена и презимена њихових аутора: 
 
а) Сеобе _____________________________________ 
б) Странац _____________________________________ 
в) Божанствена комедија _________________________________ 
 
 
28. Дјед Раде, стриц Ниџо, самарџија Петрак и рођак Сава јунаци су збирке 
прича нашег познатог писца. Наведи наслов дела и име аутора: 
 
____________________________________________________________  
 
 
29. Исправи грешке у писању великог слова: 
 
први српски устанак, октобарска награда, мали божић, лужички срби, 
црвенкапин 
 
 
30. Подвуци неправилно написане речи: 
 
чаршаф, инјекција, незнајући, бисте, оделење, у креветцу, метеоролози 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(2008. година − јул) 

 
 

1. Подвуци све звучне гласове у пословици: 
 
             ЗА ЧИСТО ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИЈАЊА. 
 
2. Које су гласовне промене извршене у следећим речима: 

 
       а)  КОПЦИ  _____________________, ________________________, 

       б)  ГОШЋА _____________________, ________________________. 

 
3. Из наведене пословице: ЧОВЈЕК ИДЕ ПО СВИЈЕТУ КАО ПЧЕЛА ПО 

ЦВИЈЕТУ, издвој следеће гласове: 

         а)     Уснене:                            __________________________ 

         б)    Африкате (сливене):      __________________________ 

 

4. Речи: ПЕСМА, САТ, ДУГА, ЛАВ, МАЈКА, ВЕТАР разврстај на оне са: 
 
         а) Дугим акцентом _____________________________________ 

         б) Кратким акцентом ___________________________________ 

 

5. Одреди врсту  сваке именице према значењу: 
 

а) ЦВЕТ        ___________________         б) ЛИШЋЕ _____________________ 

в) ПЕВАЊЕ ___________________         г) РАДОСТ ______________________ 

д) МИЛОШ ___________________         ђ). ВУНА      ______________________ 

 

6. Одреди у ком су падежу подвучене речи у датим реченицама: 
 
ИСПОД ЛИПЕ НИКОГ ВИШЕ НИЈЕ БИЛО, ПА ДЕЧАК СЛЕГНУ 
РАМЕНИМА И ПРОДУЖИ ПРЕМА ШКОЛИ. 
 
а) ИСПОД ЛИПЕ ____________________  б) ДЕЧАК _____________________ 

в) РАМЕНИМА ____________________    г) ПРЕМА ШКОЛИ _______________ 
 
7. Од глагола ПОВИТИ прво лице множине императива гласи: 

_____________________ 
 
8. Подвуци неличне глаголске облике: 
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СВЕТЛЕТИ, УГЛЕДА, ИСЕЋИ, ПЕВАЈУЋИ, ВИКАО ЈЕ, ПРОШАВШИ,  

РУЧАЋУ, ПОЗНАТ. 

 

9. Допуни реченице: 

Вукова Мала простонародна славеносербска пјеснарица је прва 

__________________________, а Писменица сербскога језика по говору 

простога народа написана је прва 

___________________________________________. 

 

10. Одреди службу (функцију) речи у реченици: 
 

КНЕГИЊА МИЛИЦА, СУПРУГА КНЕЗА ЛАЗАРА, УСПЕШНО ЈЕ 
УПРАВЉАЛА СРБИЈОМ ПОСЛЕ ЛАЗАРЕВЕ ПОГИБИЈЕ. 

 
а) КНЕГИЊА МИЛИЦА __________________________________ 

б) СУПРУГА КНЕЗА ЛАЗАРА _______________________ 

в) УСПЕШНО ______________________________________ 

г) ЈЕ УПРАВЉАЛА _________________________________ 

д) СРБИЈОМ _______________________________________ 

ђ) ПОСЛЕ ЛАЗАРЕВЕ ПОГИБИЈЕ 

__________________________________ 

 
11. Подвуци речи које су погрешно написане: 
 

ХРТ,  РСКАВИЦА,  ХРЂА,  КОЖУВ,  КУВАТИ,  РАЗЛАДИТИ  
 
12. Исправи грешке у писању великог слова: 
 

хришћани, војвода мишић, бачко петрово село, дан  жена, романтитам, 

косовска битка, леонардо да винчи. 

 
13. У следећој реченици стави интерпункцијске знаке  тамо где је потребно: 
 

Споменик светом Сави првом српском просветитељу налази се на Врачару  

Ти се пријатељу ни мало ниси променио  

Пре него што кренем јавићу ти се 

 

14. Када за некога кажемо да говори КАО ИЗ РУКАВА, то значи да он говори:  
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а) уплашено, бојажљиво;     б) нејасно, мумлајући;     в) с лакоћом, течно. 
 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

15. Када се за некога каже да ЗИДА СКАДАР НА БОЈАНИ, то значи да он: 
 

а) прави изузетно раскошну грађевину; 
б) зида дуго, без изгледа да грађевину заврши; 
в) прави претерано скупу грађевину за коју нема довољно новца;  
г) хоће да се похвали својим градитељским умећем. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

16. Она супер вози ролере.    Страва  је урадила тест из српског. 

Речи супер и страва у датим примерима припадају функционалном стилу 

који се зове _____________________________________ стил. 

Те речи су према значењу: 

а) синоними      б) антоними      в) хомоними  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

17. Који су облици новинарског изражавања? 

а) вест     б) дискусија    в) репортажа   г) интервју    д) приповетка 

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

18. Како се зове књижевна врста која садржи лирске, епске и драмске 

елементе и завршава се трагично?    

__________________________________________. 

 

19. Дидаскалије су део структуре: 

а) драмског дела             б) епског дела             в) есејистичке прозе  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

20.  Поступак успоравања (задржавања радње) у епском делу зове се 

______________________________________________ 

 

 

21. Гласовно подударање на крају два или више стихова се назива: 

а) рима           б) ритам         в) цезура         г)стопа 



 18

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

22. Лирика, епика и драма су: 

а) књижевни родови        б) књижевни стилови      

в) књижевне врсте           г) књижевне теме 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

23.     „Лисје жути веће по дрвећу, 
       Лисје жуто доле веће пада; 
       Зеленога више ја никада 
       Видет нећу!“ 
Ови стихови представљају (напиши тачне одговоре): 

а) почетак песме _________________________________________ 

б) аутора ________________________________________________ 

 

24. Како се зове јунак Андрићеве Проклете авлије чији је својеврсни алтер-его 

био несрећни Џем-султан? (Напиши тачан одговор.) 

__________________________________________________ 

 

25.  Слово љубве је: 

а) поетски текст        б) молитва           в) приповетка 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

Дело је аутора: 

а) Константина Философа      б) деспота Стефана Лазаревића 

                            в) монахиње Јефимије 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

26. Поред наслова дела упиши имена и презимена њихових аутора: 
а) Сеобе _____________________________________ 

б) Странац _____________________________________ 

в) Божанствена комедија _________________________________ 

 

27. „Мој синко, прошла су она глупа и слепа времена када се међу нами 
говорило: Боље је шест вранаца у каруци него шест школа у глави. Сада се 
време преокренуло: учен човек ако ће и пешице ићи, свак га поштује, а 
неучена видећи гди вози на вранци – вранци вранца вуку, говоре и право 
имаду.“ (Препознај одломак.) 
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 Дело ___________________________________ 

 Писац _______________________________________ 

 Ове мудре речи је изрекао _____________________________________ 

 
28. Прочитај стихове из епске песме: 
 Вила гњиздо ’тица ластавица, 
 вила га је за девет година, 
 а јутрос га поче да развија; 
 долети јој сив-зелен соколе 
 од столице цара честитога 
 па јој не да гњиздо да развија. 

а) Називајући Стојана Јанковића и његову жену Јелу именима „сив зелен 

соко“ и „’тица ластавица“, народни певач је употребио стилску фигуру која се 

зове 

__________________________________. 

б) Певајући о гнезду које ластавица развија, а соко је у томе спречава, народни 

певач проширује пренесено значење на читаву песничку слику. То је  

___________________________________. 

 

29. Асонанца је стилска фигура која настаје понавањем истих: 

 а) сугласника         б) самогласника     в) сугласника и самогласника 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

30. Препознај стилску фигуру: 

Замириса коса, ко зумбули плави. 

___________________________________________ 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(2008. година − септембар) 

 
 

1. Заокружи  тачан одговор:  Жаргон је књижевни језик.            ДА           НЕ 
 

2. Подвуци  задњонепчане  сугласнике  у пословици: 
 
            КО ТЕБЕ КАМЕНОМ, ТИ ЊЕГА ХЛЕБОМ. 
 

3. Које су гласовне промене извршене у речима: 
 

        а.  ЈУНАЦИ       ----------------------------      б.   МЛАЂИ        -----------------------
-----   
 

4. Шта је правилно? Заокружи  правилне облике:     Загонетки/  загонетци / 
загонеци                                                 

                    
5. Једносложне речи имају акценте ------------- интонације.  (силазне/узлазне) 

 
6. У српском језику помоћних  глагола има : 

 
                   А.  3               Б. 7             В. безброј       (Заокружи  тачан одговор) 
 

7. Одреди падеж подвучене речи: 
 
                Сестри се спава.              Падеж је    -----------------------                 
 

8. Од глагола  УМИТИ  друго лице једнине императива гласи: -------------- 
 

9. Употреби велико слово тамо где је потребно: 
 
песник романтизма ј.ј. змај испевао је песму о циганину који хвали свог 

коња 
 

10. Напиши како ће гласити придеви на –ски изведени од следећих именица: 
        

Јужни Словени -------------------          март ----------------------- 
 

11. Одреди службу (функцију) речи у реченици: 
 
      И ове године били смо у Херцег Новом, граду сунца и степеница.    
 
     Подвучене речи су у служби -------------------.                
 

12. Како ће гласити збирна именица од именице ЛИСТ ----------- 
 

13. Допуните реченице речима датим у загради: 
 
--------------- му се чинило да је добро почети ------------ (из, почетак) 
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14. Напиши скраћенице следећих речи и израза: 
 
   Улица ----------------  Основна школа -----------------     Инжењер ------------------ 
  
15. У следећој реченици стави интерпункцијске знаке  тамо где је потребно: 
 

Поново је навраћао Петар Николић твој јучерашњи посетилац 
 
16.Када за некога кажемо да говори КАО ИЗ РУКАВА, то значи да он говори:  

 
а) уплашено, бојажљиво;     б) нејасно, мумлајући;     в) с лакоћом, течно. 

(Заокружи  тачан одговор) 
 

17.Када се за некога каже да ЗИДА СКАДАР НА БОЈАНИ, то значи да он: 
 

а) прави изузетно раскошну грађевину; 
б) зида дуго, без изгледа да грађевину заврши; 
в) прави претерано скупу грађевину за коју нема довољно новца;  
г) хоће да се похвали својим градитељским умећем. 

(Заокружи  тачан одговор) 
 

18.Она супер вози ролере.    Страва  је урадила тест из српског. 

Речи супер и страва у датим примерима припадају функционалном стилу који 

се зове _____________________________________ стил. 

19.Који су облици новинарског изражавања? 

а) вест     б) дискусија    в) репортажа   г) интервју    д) приповетка 

(Заокружи слова испред тачних одговора.) 

20.Како се зове књижевна врста која садржи лирске, епске и драмске елементе и 

завршава се трагично?    __________________________________________. 

 

21.Дидаскалије су део структуре: 

а) драмског дела             б) епског дела             в) есејистичке прозе  

(Заокружи  тачан одговор) 
 

22.Под појмом КУЛМИНАЦИЈА у драмском делу подразумева се:  

        а) најнапетији моменат сукоба      б) скуп свих догађаја (збивања) у делу 

           в) завршни чин у драми             (Заокружи  тачан одговор) 

23.Гласовно подударање на крају два или више стихова се назива: 

а) рима           б) ритам         в) цезура          (Заокружи слово испред тачног 

одговора.) 

24.Лирика, епика и драма су: 
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а) књижевни родови        б) књижевни стилови     в) књижевне врсте   

         г) књижевне теме             (Заокружи  тачан одговор) 

 
25.    „Лисје жути веће по дрвећу, 

       Лисје жуто доле веће пада; 
       Зеленога више ја никада 
       Видет нећу!“ 
Ови стихови представљају (напиши тачне одговоре): 

а) почетак песме ___________________       б) аутора 

_____________________ 

26.Како се зове јунак Андрићеве Проклете авлије чији је својеврсни алтер-его био 

несрећни Џем-султан? (Напиши тачан одговор.) 

__________________________________________________ 

27. Аутор поетског текста Слово љубве је: 

а) Константина Философа      б) деспота Стефана Лазаревића 

             в) монахиње Јефимије             (Заокружи  тачан одговор) 

28.Поред наслова дела упиши имена и презимена њихових аутора: 
а) Сеобе _____________________________________ 

б) Странац _____________________________________ 

в) Дервиш и смрт _________________________________ 

29.„Мој синко, прошла су она глупа и слепа времена када се међу нами говорило: 
Боље је шест вранаца у каруци него шест школа у глави. Сада се време 
преокренуло: учен човек ако ће и пешице ићи, свак га поштује, а неучена видећи 
гди вози на вранци – вранци вранца вуку, говоре и право имаду.“ (Препознај 
одломак.) 
 
Дело ____________________                     Писац _________________ 

 
30.Прочитај стихове из епске песме: 
 Вила гњиздо ’тица ластавица, 
 вила га је за девет година, 
 а јутрос га поче да развија; 
 долети јој сив-зелен соколе 
 од столице цара честитога 
 па јој не да гњиздо да развија. 

Називајући Стојана Јанковића и његову жену Јелу именима „сив зелен соко“ и 

„’тица ластавица“, народни певач је употребио стилску фигуру која се зове 

__________________________________. 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(2009. година − јуни) 

 
 
1. Поред наслова дела упиши имена и презимена њихових аутора: 

 
а) Проклета авлија _____________________________________ 

б) Дервиш и смрт _____________________________________ 

в) Хазарски речник _________________________________ 

 

2. Поетски текст Слово љубве је уметничко дело: (Заокружи тачан одговор) 
 
а) Константина Философа 

б) Деспота Стефана Лазаревића 

в) монахиње Јефимије 
 

3. Катрен је: (Заокружи тачан одговор) 

а) строфа од четири стиха   б) стих од четири слога   в) песма од четири строфе 

 
4. Напиши синоним за назив врсте песме: 

а) мисаона или _____________________________ 

б) родољубива или _________________________________ 

в) описна или ___________________________ 

 

5. Ком књижевном роду припада бајка? _______________________________ 

 

6. Препознај стилску фигуру: 

Ја босиљак сејем, мени пелен ниче.     ____________________________ 

 

7. Вуков сарадник на изради првог издања Српског рјечника (1818) био је 

_______________________________, а на изради другог издања (1852) био је 

__________________________________.  

 

8. Који су облици новинарског изражавања? 

а) вест     б) дискусија    в) репортажа   г) интервју    д) приповетка 
Заокружи слова испред тачних одговора. 

9. Мирослављево јеванђеље писано је _______________________ језиком и 

настало је крајем ________________ века. 
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10. Песме о Првом српском устанку, Вук Караџић је записао од 

______________________________________. 

 

11. Балада је: (Заокружи тачан одговор) 

а) описна песма   б) лирско-епска песма  в) уметничка епска песма 

 
12. Мотив праштања обрађен је у народним песмама: (Заокружи тачне 

одговоре) 

а) Бановић Страхиња             в) Диоба Јакшића 

б) Кнежева вечера                   г) Орање Марка Краљевића  

 

13. Којој књижевној епохи припадају Ђура Јакшић и Јован Јовановић Змај? 

________________________________ 

 
14. Наведи име аутора и назив дела! 

Зашто ноћас тако шуме јабланови,  
Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме? 
 
_______________________________________________________  
 

15. Лотика, Милан Гласинчанин, Абидага, Фата Авдагина, Алихоџа јунаци су 
романа нашег познатог писца. Наведи наслов дела и име аутора: 

 
_____________________________________________________________ 

 

16. Заокружи  тачан одговор:  Архаизми су застареле речи. 
 
                          ДА                       НЕ 
 

17. Подвуци  сонанте  у пословици: 
 
            ЛЕПА РЕЧ И ГВОЗДЕНА ВРАТА ОТВАРА. 
 

 

 

18. Које су гласовне промене извршене у речима: 
 

а) ЈУНАЦИ___________________________ 

б) ЖБУЊЕ___________________________ 
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       19. Шта је правилно? Заокружи  правилне облике: 
  
                     Приповетци/  приповетки / приповеци                                                
                    

20. Допуни реченицу: 

Једносложне речи имају акценте ______________ интонације. 

                                                         (силазне/узлазне) 

 

21. У српском језику помоћних  глагола има: (Заокружи  тачан одговор) 
 
                        а)  3               б) 7             в) безброј 
 
22. Одреди падеж подвучене речи: 
 
                Баки није добро. 
 
    Падеж је    __________________________               
 
23.Од глагола  ПИТИ  друго лице једнине императива 
гласи:__________________ 
 

24. Употреби велико слово тамо где је потребно: 

недалеко од кикинде налази се банатско ново село у којем живе поред 

банаћана и мађари и румуни. 

 
25. Напиши како ће гласити придеви на –ски изведени од следећих именица: 

      Европа   _______________________ 

      Шумадија _________________________ 

 
26. Одреди службу (функцију) речи у реченици: 
 
      И ове године  смо летовали у Херцег Новом, граду сунца и степеница.    
 
     Подвучене речи су у служби __________________________ 
 
 

27. Како ће гласити скраћенице следећих речи и израза: 
 
  Основна школа _________    година _________ и тако даље __________ 
 

28. Допуните реченице речима датим у загради: 

________________ми не пада да тај текст учим _________________  ( на, памет) 
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29. Растави реч као да је преносиш на крају реда: 
 

Брзо _________________     воћка ________________ 
 

30. У следећој реченици стави интерпункцијске знаке  тамо где је потребно:  
 
  Послушај пријатељу мене 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(2009. година − септембар) 

 
 

 
1. Поред наслова дела упиши имена и презимена њихових аутора: 

 
а) Мост на Жепи _____________________________________ 

б) Корени _____________________________________ 

в) Зона Замфирова _________________________________ 

 

2. Гласовно подударање на крају два или више стихова се назива: 

а) ритам                         б) рима                              в) цезура         

(Заокружи слово испред тачног одговора.) 

 
3. Катрен је: (Заокружи тачан одговор) 

а) строфа од четири стиха  б) стих од четири слога  в) песма од четири 

строфе 

 
4. Дидаскалије су део структуре: 

а) драмског дела             б) епског дела             в) есејистичке прозе  

(Заокружи  тачан одговор) 
 

5. Ком књижевном роду припада роман? 

_______________________________ 

 

6. Како се зове јунак Андрићеве Проклете авлије чији је својеврсни 

алтер-его био несрећни Џем-султан?  

__________________________________________________ 

 

7. Вуков сарадник на изради првог издања Српског рјечника (1818) био 

је _______________________________, а на изради другог издања 

(1852) био је __________________________________.  
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8. Који су облици новинарског изражавања? 

а) вест     б) дискусија    в) репортажа   г) интервју    д) приповетка 
(Заокружи слова испред тачних одговора.) 

 
9. Мирослављево јеванђеље настало је крајем ________________ века. 

 

10. Песме о Првом српском устанку, Вук Караџић је записао од 

______________________________________. 

 

11. Поема је: (Заокружи тачан одговор) 

а) описна песма   б) лирско-епска песма  в) уметничка епска 

песма 

 
12. Препознај стилску фигуру: 

Замириса коса, ко зумбули плави. 

___________________________________________ 

 

13. Којој књижевној епохи припадају Лаза Лазаревић и Милован 

Глишић? 

________________________________ 

 
14. Наведи име аутора и назив дела! 

Зашто ноћас тако шуме јабланови,  
Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме? 
 
_______________________________________________________  
 

15. Наведи аутора и назив дела у којем је главни јунак Мерсо. 
 
________________________________________________________

_____ 
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16. Заокружи  тачан одговор:  Архаизми су застареле речи. 
 
                          ДА                       НЕ 
 

 

17. Подвуци  сонанте  у пословици: 
 
            ЛЕПА РЕЧ И ГВОЗДЕНА ВРАТА ОТВАРА. 
 

18. Које су гласовне промене извршене у речима: 
 

а) Јунаци___________________________ 

б) Жбуње___________________________ 

 

       19. Шта је правилно? Заокружи  правилне облике: 
 
             Приповетци /  приповетки / приповеци    
                    

20. Допуни реченицу: 

Једносложне речи имају акценте ______________ интонације. 

                                                         (силазне / узлазне) 

 

21. У српском језику помоћних  глагола има: (Заокружи  тачан одговор) 
 
                        а)  3               б) 7             в) безброј 
 
22. Одреди падеж подвучене речи: 
 
                Баки није добро. 
 
    Падеж је    __________________________    
            
 
23. Напиши компаративе следећих придева: 

 
Висок __________________    Горак _____________________ 
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24. Употреби велико слово тамо где је потребно: 

недалеко од кикинде налази се банатско велико село у којем живе 

поред банаћана и мађари и румуни. 

 
25. Напиши како ће гласити придеви на –ски изведени од следећих 

именица: 

      Европа   _______________________ 

      Шумадија _________________________ 

 
26. Заокружи слово испред тачног одговора: 

 
Кад за неког кажемо да је ПРОШАО КАО БОС ПО ТРЊУ, то значи да 

је: 

а) добро прошао б) прошао тешко али да је успео 

 в) веома лоше прошао 

 

27. Како ће гласити скраћенице следећих речи и израза: 
 

  Основна школа ________ и тако даље __________  магистар 

_________ 

 

28. Облик глагола ВИКАТИ је _______________________________ 
 

29. Растави реч као да је преносиш на крају реда: 
 

Брзо _________________     воћка ________________ 
 
 

30. У следећој реченици стави интерпункцијске знаке  тамо где је 
потребно:  
 
  Послушај пријатељу мене 

 


