
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

ДЕПАРТМАН ЗА НОВИНАРСТВО 

 

ТЕСТ ЗА ПОЛАГАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ  

ЈУЛА 2012. ГОДИНЕ 

 

Напомена:  Пажљиво прочитајте, па одговорите прецизно. 

 

 

1. Подвуците исправно написане облике (сваки погрешно подвучени облик анулира 

један тачан): 

 

ја би дошао, ванбрачни, рејон, медиски, отступити, одштампати, преводиоц, Ђокичин, 

Истанбул, с' поштовањем. 

                                                                                                    2 поена = 5; 1 поен = 4,3 

 

2. Заокружите слово испред правилно написане реченице: 
 

а. Отац не пропусти да каже време је Зоране да се спава.  

б. Отац не пропусти да каже: „Време је, Зоране, да се спава“.  
в. Отац непропусти да каже: „време је Зоране, да се спава“.     

                                                                                                                              1 поен 

 

3. Подвуците исправно написане примере (сваки погрешно подвучени облик анулира 

један тачан): 
 

Студентски Трг, Баново брдо, Шар планина, Хришћанин, бела рада, Ружно Паче,  

Света браћа Ћирило и Методије, интернет, Република српска, улица Бреза. 

2 поена = 5; 1 поен = 4,3 

4. Напишите скраћенице за следеће примере (признаје се само потпуни одговор): 

без броја б. б. / бб. српски срп. 

и тако даље итд.                                                                                                  1 поен          

 

5. Наведите глаголске начине (признаје се само потпуни одговор):  

 

императив, потенцијал и футур II  

                                                                                                                        1 поен 



 

6. Којим падежним облицима може бити исказан прави објекат  (признаје се само 

потпуни одговор)? 

 

 акузативом без предлога, партитивним генитивом и словенским генитивом. 

                                                                                                               1 поен 
 

7. Пажљиво прочитајте наредну реченицу. 

 

Они 1[који не могу да оду на море2│зато што немају пара3│ или не подносе сунце4] 
потражиће спас од врућине у бањама и на базенима.1 
 

а. На колико је простих реченица подељена  наведена сложена?     Четири 

б. Издвојите сложени предикат / сложене предикате из наведене реченице.  Не могу да оду 

в. У ком се падежном облику  и у којој функцији налази подвучена реч? Словенски 

генитив у функцији правог објекта 

г. Одредите функцију предлошко-падежне  конструкције од врућине. Неконгруентни 

атрибут/атрибут 

д. Колико уметнутих простих реченица има у наведеној сложеној? Три. 

                                                                                                                                          2 поена = 5; 1 поен = 4,3 

 

8. Заокружите слово испред тачног одговора:  

 

а. Глаголски придев радни спада у личне или финитне глаголске облике. 

 

б. Глаголски придев радни спада у неличне или инфинитне глаголске облике. 

                                                                                                                             1 поен 

 

9. На датим линијама испишите одговоре на постављена питања. 

 

а. Које године је штампано прво издање Вуковог Српског рјечника? 1818. године 

 

б. Које године је у Бечу потписан тзв. Kњижевни договор у чијем потписивању је 

учествовао и Вук Караџић? 1850. 

                                                                                                                 2 поена 

  

 

10. Заокружите слово испред тачног одговора: 

 

а. Плеоназам је појава двеју речи истог гласовног склопа, али различитог значења. 

 

б. Плеоназам су речи са погрдним значењем. 

 

в. Плеоназам је употреба сувишних речи у говору или писању. 

 

г. Плеоназам је вишезначност једне речи.                                               1 поен 

 



 

11. Заокружите слово испред тачног одговора: 

 

 а. Српски језик припада аглутинативним језицима. 

 

 б. Српски језик припада флексивним језицима.                                    1 поен 
 

 

12. Именујте алтернације сугласника које илуструју следећи парови примера: 

 

 чудак – чудаци  сибиларизација  храна – прехрамбени асимилација сугл. по месту 

артикулације/ творбе  

 

 вод – вођа јотовање                         кнез – кнеже палатализација 

 

капати – капље јотовање                                                      2 поена = 5; 1 поен = 4,3     

 

 

13. Именујте алтернацију самогласника коју илуструју следећи парови примера: 

 

 тече – проток превој вокала                                                         1 поен 

 

 

14. Од датих именица напишите тражене  облике: 

 

Генитив мн. од имен. мачка мачака         Датив јд. од имен. књига књизи 

 

Генитив мн. од имен. прст прстију/прста  Генитив мн. од имен. око очију 

 

Инструментал јд. од имен. кост кости/кошћу                     

                                                                                                2 поена = 5; 1 поен = 4,3 
                

 

15. Књижевни српски језик се, као и сви други књижевни језици, остварује у тзв. 

функционалним стиловима. Побројте их. 

 

Разговорни стил 

 

Административни (канцеларијски) стил 

 

Публицистички (новинарски) стил 

 

Научни стил 

 

Књижевноуметнички стил                      2 поена = 5; 1 поен = 4,3 

 



 

16. Подвуци погрешно акцентоване речи (признаје се потпуни одговор): 

 

детé нòс  жѐна   факŷлтет дѐвōјка                             1 поен 

 

 

17. Именуј алтернације гласова које илуструју следећи примери: 

 

вечна непостојано а палатализација 

рашчистити једн. сугл. по звучности једн. сугл. по месту 

артикул./творбе 

 

                                                                                      2 поена = 4, 1 поен = 3,2 

 

18. Од датих глагола начините тражене облике: 

 

инфинитив глаголски прилог садашњи 

вући вукући 

 

инфинитив трпни глаголски придев 

пренети пренесен 

                                        

                                                                                                            2 поена                      

 

19. Попуњавајући табелу напишите тражене облике од датих именица. 

 

Датив једнине од именице јагњад јагњади 

Генитив множине од именице слушалац слушалаца 

Инструментал једнине од именице реч речју/речи 

Генитив једнине од именице слушалац слушаоца 

Генитив множине од именице Србин Срба 

Генитив једнине од именице реч  речи 

 

2 поена = 6,5; 1 поен = 4,3 

 

20. На датој линији напишите коренску морфему речи написан. пис 

                                                                                                               1 поен 

 


