ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (јул 2016. године)
Тест се ради два школска часа (90 минута). Немој заокруживати бројеве испред
задатака. Само пиши оно што се тражи у задатку.

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

1 бод

2. Подели следеће речи на слогове (на линији напиши реч подељену на слогове):
(а) земља – _______________________
(б) пошта – _______________________
(в) лопта – _______________________
1 бод
3. За следеће речи напиши одговарајуће ијекавске облике:
(а) приповедач – __________________
(б) млеко – _______________________
(в) живео – _______________________
4. Које су гласовне промене извршене у речи задаци:
(1) ________________________________________________________
(2) ________________________________________________________
(3) ________________________________________________________

1 бод

1 бод

5. За именицу војник у реченици Војници су стајали у строју: – 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 певати одреди:
(а) мушки род једнине глаголског придева радног: _____________________
(б) која је ту гласовна промена извршена: _________________________

1 бод

1

9. Препиши правилно написану реч:
(а) представа, претстава
__________________________
(б) милијон, милион
__________________________
(в) жалосна, жалостна
__________________________
(г) мислилац, мислиоц
_________________________

1 бод

10. На линији напиши врсту издвојених речи из реченице: Данас је пријемни испит
на Учитељском факултету.
данас – ___________________________
на – ____________________________
факултету – _______________________________
1 бод
11. Следеће речи подели на творбене морфеме (на линији напиши реч подељену на
творбене морфеме):
(а) ловац – _________________________________
(б) бродолом – _____________________________
1 бод
12. Препиши предикат из реченице Тамара је била болесна:
Предикат: ____________________________________

1 бод

13. Одреди синтаксичку функцију (службу) речи у реченици:
Мало дете нестрпљиво дозива мајку.
мало – _____________________________________
нестрпљиво – _______________________________
мајку – ____________________________________

1 бод

14. Одреди врсте подвучених зависних реченица:
(а) Пошли су на излет мада је падала киша.
Врста зависне реченице: ____________________________
(б) Ишао је куда су га ноге носиле.
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 независне реченице: __________________________
(б) Који је глаголски облик су дошли?
Глаголски облик: ___________________________________

1 бод

2

16. Дело старовековне књижевности које говори о великој сестринској љубави и жељи
да сахрани братовљеве посмртне остатке јесте:
(а) Илијада
(б) Антигона
(в) Еп о Гилгамешу?
1 бод
17. Ко је написао песме Моја отаџбина и Претпразничко вече?
Аутор: _________________________________

1 бод

18. За наведене стихове наведи (1) Из које су песме; (2) Ком циклусу припада песма;
(3) Који догађај је послужио као инспирација за настанак ове песме:
„’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: ________________________
(в) Догађај: _________________________________________

1 бод

19. Повежи књижевне термине с одговарајућим значењем:
(а) бугарштице
(1) пишчеве напомене у драмском тексту
(б) дидаскалије
(2) строфа од пет стихова
(в) квинта
(3) дуги стих усмене књижевности (15–16 слогова) 1 бод
20. Наведи (а) аутора, (б) наслов дела и (в) име јунака који казује следеће стихове:
„Ја сам проша сито и решето,
Овај грдни свијет испитао,
Отрови му чашу искапио,
Познао се с гркијем животом.
Све што бива и што може бити,
Мени ништа није непознато;
Што год дође, ја сам му наредан“.
(а) Аутор: ____________________________________
(б) Наслов дела: _______________________________
(в) Јунак: ____________________________________

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. Песма Лазе Костићa инспирисана песниковом љубављу према Ленки Дунђерској
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. 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

25. Које од следећих дела није написао Радоје Домановић:
а) Вођа
б) Јазавац пред судом
в) Данга?

1 бод

26. Напиши: (1) називе дела из којих су следећи ликови; (2) име писца:
1 бод
(а) Мерсо
Дело: _____________________; Писац: ___________________
(б) ефенди Мита
Дело: _____________________; Писац: ___________________
Дело: _____________________; Писац: ___________________
(в) Лотика
27. Песма са изразито тужним осећањем, у којој песник жали за нечим што је неповратно
прошло или изгубљено за њега назива се __________________________
1 бод
28. Заокружи представнике српског романтизма:
а) Бранко Радичевић
б) Ђура Јакшић
в) Јован Дучић
г) Владислав Петковић Дис

д) Лаза Костић
ђ) Петар Петровић Његош
е) Јован Јовановић Змај
ж) Алекса Шантић

1 бод

29. Доситеј Обрадовић је у својим делима Живот и прикљученија и Писмо Харалампију
изнео идеје једне књижевне епохе. О којој епохи је реч? ________________________ 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
(јул 2016. године)
1. вὸда, рâдник, глáдан, лȁв

1 бод

2. (а) зем-ља (б) по-шта (в) лоп-та

1 бод

3. (а) приповједач,

(б) млијеко,

(в) живио

4. (1) непостојано а,

1 бод
1 бод

(2) сибиларизација,
(3) губљење гугласника
5.

(1) номинативу (множине)

1 бод

(2) сибиларизација
6.

врапца

1 бод

(1) непостојно а
(2) једначење сугласника по звучности
7.

грубљи

1 бод

8.

(а) -ји
(б) јотовање
(а) певао

1 бод

(б) промена л у о
9. (а) представа

1 бод

(б) милион
(в) жалосна
(г) мислилац
10. данас – прилог (за време)

1 бод

на – предлог
факултету – именица
11. (а) лов-ац;

1 бод

(б) брод-о-лом
12. Предикат: је била болесна

1 бод

13. мало – атрибут

1 бод

нестрпљиво – прилошка одредба за начин
мајку – објекати (прави)
14. (а) Зависна реченица: допусна

1 бод

(б) Зависна реченица: месна
15.

(а) Напоредни однос: саставни однос
(б) Глаголски облик: перфекат
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1 бод

16. б) Антигона

1 бод

17. Алекса Шантић

1 бод

18. а) Назив песме: Почетак буне против дахија
б) Циклус ком песма припада: Циклус олобођења Србије
в) Догађај: Први српски устанак
19. (а) бугарштице
(б) дидаскалије
(в) квинта

1 бод

(1) пишчеве напомене у драмском тексту 1 бод
(2) строфа од пет стихова
(3) дуги стих усмене књижевности (15–16 слогова)

а – 3, б – 1, в – 2
20. а) Аутор: Петар Петровић Његош
б) Наслов дела: Горски вијенац
в) Јунак: игуман Стефан

1 бод

21. в) припадају истом књижевном роду

1 бод

22. Santa Maria della Salute

1 бод

23. а) Наслов дела из кога је наведени одломак: Дервиш и смрт
б) Име писца: Меша Селимовић

1 бод

24. контраст

1 бод

25. б) Јазавац пред судом

1 бод

26. (а) Мерсо
(б) ефенди Мита
(в) Лотика

Дело: Странац;

Писац: Албер Ками

Дело: Нечиста крв;
Писац: Бора Станковић
Дело: На Дрини ћуприја; Писац: Иво Андрић
1 бод

27. елегија

1 бод

28. а) Бранко Радичевић

б) Ђура Јакшић
д) Лаза Костић
ђ) Петар Петровић Његош
е) Јован Јовановић Змај

1 бод

29. просветитељство (рационализам)

1 бод

30. Житије светог Симеона
Житије светог Саве
Похвала кнезу Лазару
Слово љубве
Житије деспота Стефана Лазаревића

1 бод
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