ПРОБНИ 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:
вез, генерација, кош, слобода

1 бод

2. Подели следеће речи на слогове (на линији напиши реч подељену на слогове):
(а) средство – _______________________
(б) метла – _______________________
(в) трамвај – _______________________
1 бод
3. За следеће речи напиши одговарајуће ијекавске облике:
(а) деоба – _______________________
(б) песма – ________________________
(в) време – _______________________
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 тврд: ______________________
(а) који је наставак за творбу компаратива: __________________
(б) која је ту гласовна промена извршена: ______________________

1 бод

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

1 бод

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

1 бод

10. На линији напиши врсту издвојених речи из реченице: Дошавши до пчелињака,
замишљено је погледао у кошнице.
дошавши – _______________________________
замишљено – _______________________________
у – _______________________________
кошнице – ________________________
1 бод
11. Следеће речи подели на творбене морфеме (на линији напиши реч подељену на
творбене морфеме):
(а) ловац –
_________________________________
(б) плавокос – _________________________________
1 бод
12. Одреди синтаксичку функцију (службу) речи у реченици:
Мали дечак је брзо појео колач од јабуке.
мали – ________________________
брзо – ________________________
од јабуке – ______________________

1 бод

13. На линију препиши предикат из реченице Иван је онај вредни ученик.
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:
Телефонирао бих ти, али ми се покварио телефон.
Врста напоредног односа: __________________________
(б) Који је глаголски облик бих телефонирао?
Глаголски облик: ___________________________________

1 бод

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. Заокружи слово испред комбинације оних стилских фигура које препознајеш у
наведеном одломку:
„О, душе! О, мила сени!
О, мајко моја! О, благо мени!
Много је дана, много година,
Много је горких било истина;
Много ми пута дрхташе груди,
Много ми срца цепаше људи“.
а) персонификација, анафора, апострофа;
б) таутологија, епифора, ономатопеја;
в) анафора, таутологија, апострофа.

1 бод

21. Шта повезује следећа дела: Хамлет, Чекајући Годоа и Тврдица (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
23. Допуни табелу:
КЊИЖЕВНА ВРСТА

роман

1 бод
НАЗИВ ДЕЛА
Глава шећера
Можда спава
На Дрини ћуприја

АУТОР ДЕЛА
Владислав Петковић Дис

24. Пажљивo прочитај следеће стихове и одговори:
1 бод
„Здрав, Милошу, вјеро и невјеро!
Прва вјеро, потоња невјеро!
Сјутра ћеш ме издат на Косову,
И одбећи турском цар-Мурату!
Здрав ми буди и здравицу попиј,
Вино попиј, а на част ти пехар!“
(а) Из које песме су наведени стихови? ____________________________________
(б) Ком циклусу ова песма припада? ______________________________________
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) Симка Катић
Дело: ____________________; Писац: _________________
(б) Илија Чворовић
Дело: ____________________; Писац: ___________________
(в) Раскољников
Дело: ____________________; Писац: _________________
27. Суматраизам јесте књижевни правац чији је оснивач _________________________
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!

КЉУЧ – ПРОБНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
(јун 2017. године)
1. вêз, генерáција, кȍш, слобὸда

1 бод

2. (а) сред-ство (б) ме-тла (в) трам-вај

1 бод

3. (а) диоба

1 бод

(б) пјесма

(в) вријеме

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. тврђи
(а) -ји
(б) јотовање

1 бод

8. (а) легао
(б) промена л у о

1 бод

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

1 бод

10. дошавши – глаголски прилог прошли
замишљено – прилог
у – предлог
кошнице – именица

1 бод

11. (а) лов-ац
(б) плав-о-кос

1 бод

12. мало – атрибут
брзо – прилошка одредба за начин
од јабуке – атрибут

1 бод

13. Предикат: је онај вредни ученик

1 бод

14. а) Зависна реченица: временска
б) Зависна реченица: условна
15. (а) Напоредни однос: супротни однос
(б) Глаголски облик: потенцијал

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. в) анафора, таутологија, апострофа
21. (в) припадају истом књижевном роду
22. Канцонијер
23.
КЊИЖЕВНА ВРСТА
Приповетка
лирска песма
Роман

НАЗИВ ДЕЛА
Глава шећера
Можда спава
На Дрини ћуприја

АУТОР ДЕЛА
Милован Глишић
Владислав Петковић Дис
Иво Андрић

24. (а) Кнежева вечера
(б) косовски циклус
25. (а) Зона Замфирова
26. (а) Симка Катић
Наслов дела: Корени
Писац: Добрица Ћосић
(б) Илија Чворовић Наслов дела: Балкански шпијун Писац: Душан Ковачевић
(в) Раскољников
Наслов дела: Злочин и казна
Писац: Фјодор Достојевски
27. Милош Црњански
28. (а) Милован Глишић
(в) Радоје Домановић
(д) Лаза Лазаревић
(ђ) Стеван Сремац
(е) Сима Матавуљ
29. Живот и прикључњнија
30. Житије светог Симеона, Похвала кнезу Лазару, Слово љубве (Житије светог
Саве, Житије деспота Стефана Лазаревића, Служба светом Симеону...)

