
Правни факултет Универзитета у Нишу 

Република Србија 

 

ТЕСТ А 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

1. Који глас је зубни, безвучни и нема свог звучног парњака?  
 

Глас _________. (Допишите тачан одговор) 
 

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

а) претчас ___________________________________ 

б) сувљи  ____________________________________ 

 

3. Подвуците речи у  којима  се јавља непостојано а: 

огањ, травар, усна, мозак, апарат, грешка, храпав 

 

4. Одредите род и број именице ЛЕЂА. 
 
 род:______________ број:_____________________ 

 
 

5. Подвуците именице које имају само једнину (singularia tantum): 
младост, срећа, књига, жбуње, слово  

 
6. Заокружите слово испред реченице у којој је употребљена именичка заменица: 
а) Неко дете се појавило на вратима. б) Неко се појавио на вратима. 

 
7. Напишите компаративе следећих придева: 

 
а) зао __________________   б)  лош ___________________    

в) бесан__________________ 

 



8. Одредите службу подвучених реченичних чланова: 
 
Моја пријатељица, позната књижевница, већ годинама живи у Енглеској. 

 
а) моја _______________________________ 
б) пријатељица _______________________________  
в) позната књижевница__________________________ 
г) већ годинама_________________________________ 
д) живи_____________________________________ 
ђ) у Енглеској_______________________________. 

 
9. Подвуците предикат у следећој  реченици и одредите му врсту: 

 
Мој брат Јован је врхунски спортиста. 

 
10. Одредите какве су следеће синтагме по значењу: 

а)  уживајући у  свом читању __________________________________ 

б)  врло пажљиво_______________________________ 

11. У следећем низу подвуците придевску синтагму: 
       
грицкајући семенке, широка улица,  врло добар,  јако лепо 

 
12. Следеће сложене реченице усправном цртом поделите на просте и одредите врсту 

напоредног односа међу њима: 
 

а) Учио сам, сигурно ћу положити испит. 
 

б) Учио сам и сигуран сам у свој успех. 

 
13. Парови речи као што су: вредан/марљив,  лепо/красно, храбрити/соколити,  називају се 

____________________________ (напишите одговор на црти)  

 
14. Подвуците префиксе у следећем низу речи: 

 
незнање,прохладно, оковати, најести се, улетети 

 
 

15. Изведите придеве од следећих речи: 
 

а) КРИВА ПАЛАНКА______________________ 
б) ТРШИЋ_________________________________ 
в) АТЛАНТИК_____________________________ 

 
 
 
 



 
16. Препишите  следећу реченицу водећи рачуна о правописним правилима: 

1914. године је сарајевским атентатом отпочео Први Свецки Рат,  у коме смо имали велике 
губитке на сремском фронту, као и на другим Фронтовима. 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

17. Следеће речи препишите правилно писаним словима ћирилице: 
а) МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ_________________________________ 

б) КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ____________________________ 

 в) ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ____________________________ 

 г)  ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  _______________________________ 

 
18. Напишите скраћенице следећих речи и израза: 

а) нове ере____________________________  
б) и слично _______________________________ 
в) такозвани ______________________________ 
г) доктор ______________________________ 

 
19. Ниш се налази на ________________________________________ дијалекатском подручју.  

 
( Допишите тачан одговор) 
 

20. Мирослављево јеванђеље писано је  _____________________________ језиком.   

( Допишите тачан одговор) 

21. Заокружите слова испред  две карактеристике лирике: 
а) објективност 
б) емоционалност 
в) ритмичност  
г) развијена фабула 
 

22. Фарса је врста: 
а) трагедије 
б) комедије 
в) драме у ужем смислу 
 
(Заокружите слово испред тачног одговора) 

 
 



 
23. Заокружите три слова испред појмова који означавају стилске фигуре: 

а) метонимија 
б) унутрашњи монолог 
в) асонанца 
г) епистола 
д) градација 
 

24. Подвуците називе двају дела која припадају књижевности старог века: 
Еп о Гилгамешу, Житије Св. Саве, Канцонијер, Антигона, Слово љубве 
 

25. Заокружите два слова испред дела чији је аутор Александар Сергејевич Пушкин: 
а) Цигани 
б) Лорелај 
в) Евгеније Оњегин 
г) Чајлд Харолд 
 

26. Творац психолошке приповетке у српској књижевности је _________________________ .  
(Допишите тачан одговор) 
 

27. Ко је аутор песама „Претпразничко вече“ и „Вече на шкољу“? 
________________________. 
(Допишите тачан одговор) 
 

28. Заокружите два слова испред дела чији је аутор Васко Попа: 
а) Тражим помиловање 
б) Каленић 
в) Башта сљезове боје 
г) Манасија 
д) Ватра и ништа 
 

29. Заокружите слово испред дела које је, као књижевна врста, поема: 
а) Јама (Иван Горан Ковачић) 
б) Септембар (Стеван Раичковић) 
в) Хазарски речник (Милорад Павић) 
 

30.  Капетан Максим Сармашевић  је лик из дела:  
а) Ревизор ( Николај Васиљевич Гогољ) 
б) Глава шећера (Милован Глишић) 
в) Народни посланик (Бранислав Нушић)  
 
(Заокружите слово испред тачног одговора) 

 


