
Правни факултет Универзитета у Нишу 

Република Србија 

 

ТЕСТ Б 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 
1. Који глас је уснени, безвучни и експлозивни? 

 
Глас ______________ (Допишите тачан одговор) 
 

 
2. Напишите  назив гласовне промене извршене у свакој од следећих речи: 

а) млађи  _________________________________ 

б) играо _______________________________ 

3. Подвуците речи у  којима  се јавља непостојано а: 

јутро, витак, радар, стабло, песма, кандидат, јунак 

 
4. Одредите род и број именице ГОСПОДА. 

 
      род:______________ број:_____________________ 
 
 

5. Подвуците именице које имају само множину (pluralia tantum): 
леђа, Задушнице,планине, деца, десни  

 
6. У следећем низу речи подвуците личне заменице: 

 
твој, нам, вас, неко, свој, им, који 
 
 
7. Напишите компаративе следећих придева: 

а) мали __________________   б)  леп ___________________   в)висок________________ 

 
8. Одредите службу подвучених реченичних чланова: 

 
Викендом   је  дуго шетао парком, гледајући редом свако дрво. 
а) Викендом ______________________________  
б) је шетао________________________________ 
в) парком ________________________________ 



г) редом __________________________________  
д) свако __________________________________ 
ђ) дрво ___________________________________. 

 
 

9.   Заокружите слово испред реченице у којој је уппотребљен логички субјекат: 
 

а) Јовани  се много спава. 

б) Јовани нико није дао да спава. 
 

10. Одредите какве су следеће синтагме по значењу: 

а)  прочитавши нову књигу __________________________________ 

б)  најлепши догађаји из школе _______________________________ 

 
11. У следећем низу подвуците прилошку синтагму: 

       
     журећи  кући, уплашен због мрака,  много воде,  зелена поља 
 
 
12. Следеће сложене реченице усправном цртом поделите на просте и одреди врсту напоредног 

односа међу њима: 

а) Учио сам, али нисам сигуран у свој успех. 

б) Учићу,   или ћу се уздати у срећу. 

 

13. У следећој реченици има два пара антонима. Препишите их. 
 
Боље би било рећи истину, а не оћутати, јер су књиге биле споредан, а забава главни део 
наших живота. 
 
_____________________  -  _____________________ 
_____________________  -  _____________________ 
 

14. Подвуците суфиксе у следећем низу речи: 
 

Нишлија, младост, бициклист, тобџија, уљара 
 

 
15. Изведите придеве од следећих речи: 

 
а) БЛИСКИ ИСТОК____________________________ 
б) АЗИЈА__________________________________ 



в) РУЖИЦА( женско име)_______________________ 
 
 

16.  Препишите следећу реченицу водећи рачуна о правописним правилима: 
Данас су  у скупштини Србије Посланици усвојили предлог прецедника једне Београдске 
Општине. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

17. Следеће речи препишите правилно писаним словима ћирилице: 
а) ОКРУЖНИ СУД У НИШУ ________________________________________ 

б) УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ____________________________________________ 

 в) ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ __________________________________________ 

 г) ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ _______________________________ 

 
18. Напишите скраћенице следећих речи и израза : 

 
а) старословенски _______________________________ 
б) на пример___________________________________ 
в) гимназија ___________________________________ 
г) магистар  ___________________________________ 
 

19. Старијим словенским писмом сматра се ћирилица/глагољица . 
 
Заокружите тачан одговор. 
 

20. Солунска браћа су: _____________________________________ .  
 
Допишите тачан одговор.  

 
21. Заокружите два слова испред  епских књижевних врста: 

а) новела 
б) елегија 
в) бајка 
г) комедија 
д) поема 
 

22. Заокружите слова испред три драмска јединства: 
а) јединство времена 
б) јединство ликова 
в) јединство радње 
г) јединство места 



д) јединство сцена 
 

23. Поштовање три драмска јединства је карактеристика: 
а) античке драме 
б) ренесансне драме 
в) савремене драме 
 
(Заокружите слово испред тачног одговора) 
 
24. Подвуците имена трију писаца чије стваралаштво припада епохи хуманизма и ренесансе:  

Франческо Петрарка, Теодосије, Џорџ Гордон Бајрон, Ђовани Бокачо, Захарија Орфелин, 
Данте Алигијери 
 

25. Заокружите два слова испред дела чији је аутор Лаза Костић:  
а) Ђулићи увеоци 
б) Међу јавом и мед сном 
в) Santa Maria della Salute 
г) Орао 
 

26. Творац алегорично-сатиричне приповетке у српској књижевности је: 
______________________________ . 

(Допишите тачан одговор)  
 

27. Ко је аутор песама „Нирвана“, „Можда спава“ и „Тамница“ је: 
___________________________. 
(Допишите тачан одговор) 
 

28. Заокружите слово испред назива књижевне врсте којој припадају “Корени” Добрице 
Ћосића:  

а) историјска драма 
б) роман 
в) новела 
г) поема 
 

29. Заокружите слово испред дела које је, као књижевна врста, новела: 
а) Глaва шећера (Милован Глишић) 
б) Дон Федерико и мона Ђована (Ђовани бокачо) 
в) Научите пјесан (Миодраг Павловић) 
 

30. Вотрен је лик из романа: 
а) Чича Горио (Оноре де Балзак)  
б) Ана Карењина (Лав Николајевич Толстој) 
в) Странац (Албер Ками) 
(Заокружите слово испред тачног одговора) 


