
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
 

ТЕСТ   A 
 

I. ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 

1. Ахилеј, познати лик из Илијаде, по пореклу је: 
а) бог 
б) мајка му је богиња, а отац смртни човек 
в) обичан човек 

(Заокружите тачан одговор) 
 

2. Како се зове најстарији сачувани еп (који припада сумерско-
вавилонској култури) _______________________________________ . 

 
3. Који је народни певач испевао песму „Бановић Страхиња“ 

_______________________________________ . 
 
4. Наведите три књиге које је написао Свети Сава: 

__________________________________________,  
__________________________________________,  
__________________________________________ . 

 
5. Мотив „мртве драге“ појављује се и у најчувенијој песми српског 

романтизма. То је песма __________________________________ . 
 
6. У „Горском вијенцу“ Његош описује три народа и три система 

вредности. Који су то народи: 
____________________, ____________________, __________________ 
 
7. У „Ђачком растанку“ приказана је младост као животно доба: 

а) које се мора жртвовати за слободу и част народа и породице 
б) као безбрижно доба пуно лаке забаве и уживања 
в) као доба дубоких љубави и велике патње због несналажења у 
друштву 

 
8. Која је девојка, највећа љубав Лазе Костића, била инспирација за 

песму „Santa Maria della salute“ _______________________________ 
 
9. Наведите два романа из српске књижевности чија је радња заснована 

на односу два брата и њихове писце 
___________________________________________________,  
___________________________________________________ . 
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10. Највећи српски сатиричар епохе реализма, Радоје Домановић, радњу 
своје приче „Данга“ смешта: 
а) у далеку прошлост     б) у свет басне, међу животиње     в) у сан 
 

11. Шта је декаденција? 
а) период успона једне породице 
б) првобитна акумулација капитала код породице која ће 
постати богата и срећна 
в) опадање животних моћи код припадника старих, некада 
богатих породица 

 
12. Шта је калиграм ____________________________________________ 
 
13. Наведи три представника српске постмодернистичке књижевности 
___________________, __________________, __________________ 
 
14. Сцена одвођења деце из поробљених крајева, тзв. данак у крви: 

„Раде, сине, немој мајку заборавити...Илија! Илија! Илија! – викала је 
друга жена, тражећи очајно погледом познату драгу главу...“ 
припада роману ___________________________________ . 

 
15. Која два јунака повезује и приближава у „Проклетој авлији“, књига, 

као предмет, _______________________________________ 
 
16. Наведи три представника неосимболистичке поезије код Срба: 
_____________________, __________________, __________________ 
 
17. Које три врсте композиције романа постоје: 
_____________________, ___________________, ___________________ 
 
18. Шта је ретардација _____________________________________ . 
 
19. По позитивизму Хиполита Тена, три су момента важна у формирању 

личности писца, а преко тога и дела која пише. То су: 
___________________, _________________, _____________________ 

 
20. Све стилске фигуре деле се у четири групе: 
___________________________________, на нивоу гласова 
___________________________________, на нивоу речи 
___________________________________, на нивоу реченица 
___________________________________, на нивоу текста 
 
21. Која је стилска фигура употребљена у подвученом стиху, у опису св. 

Гаврила код Лорке _______________________________________ 
„Пас танковит, груди снажне, од јабуке ноћи кожа, 
живац сребра усијаног, низ улице иде мрачне.“ 
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22. Коју је стилску фигуру је искористио Његош у стиховима: 

„Цар од царах мене је спремио да обилазим земљу свуколику, 
Да уредбу видим како стоји: да се вуци не преједу меса,  
да овчица која не занесе своје руно у грм покрај пута,  
да пострижем што је предугачко, да одлијем ђе је препунано...“ 

То је _____________________________________ 
 

23. Вуков први „Рјечник“ је објављен _________године. 
 
24. Најстарије словенско писмо је _______________________ . 
 
25. Заокружите слово испред правилних облика: 

номинатив једнине   генитив множине 
а) тужиоц    в) тужиоца 
б) тужилац    г) тужилаца 

 
26. Заокружите изузетке гласовне промене губљења сугласника: 

а) безакоње    в) беживотан  
 б) противвредност   г) протестни 
 
27. Записах је облик: 

а) потенцијала  б) имперфекта  в) аориста 
 

28. У примеру: „Дошао је иако је био болестан“, зависна реченица је по 
типу ____________________________________ 

 
29. У примеру: „Последњих дана сликар се преселио у Сарајево, јер је 

Омерпаша пренео своје седиште у тај град“ – подвучена зависна 
реченица је: 

а) узрочна    б) последична 
 

30. Лаконизам значи: 
а) филозофски правац који изучава лакоћу живљења, 
б) склоност ка претераном узимању хране, 
в) краткоћу и збијеност исказаних мисли 

 
II. ПИТАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 
1. Саргон I је ујединио Месопотамију и понео титулу 

__________________________________________ . 
 
2. Први писани законик на свету је 

___________________________________________ . 
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3. Спарту оснива грчко племе ________________________, а Атињани 
припадају племену _______________________________ . 

 
4. Заокружите слободне грађане у Спарти: 

а) спартијати б) перијеци  в) хелоти  
 

5. Друга фаза борбе за једнакост плебејаца са патрицијима донела је 
_____________________________________ . 

 
6. Градови без самоуправе у римској држави су: 

а) муниципије  б) префектуре  
 

7. Закони издавани у време Карла Великог су се звали 
______________________________________ . 

 
8. Земљиште под влашћу града се звало _______________________ . 
 
9. Документ којим се 1215. г. ограничавала краљевска власт у Енглеској, 

познат је под именом ________________________________ . 
 
10. Највиша титула у Византији после царске је: 

а) краљ  б) деспот  в) севастократор 
 

11.   Завађену браћу помирио је Сава, над моштима оца, у манастиру 
_____________________________________ . 

 
12. Правни документ „Номоканон“, користио се у држави Србији од када 

га је донео ____________________________ . 
 

13. У доба краља Стефана Дечанског, Душан је носио титулу 
______________________________ . 

 
14. У време цара Душана  преведен је византијски правни приручник 

Матије Властара под именом ________________________________ . 
 

15. Главни град Србије у доба деспота Стефана Лазаревића је 
__________________________, а у доба деспота Ђурђа Бранковића 
је ________________________ . 

 
16. Изрека „после нас и потоп“ приписује се _______________________ 

 
17. Идеја о „једнакости, братству, слободи“ прокламована је у Француској 

документом под именом _____________________________________ 
 

18. Династија Романових почиње са _________________________ (име и 
година), а завршава са _________________________ (име и година). 
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19. Прве нововековне економске санкције увео је Наполеон држави 

_________________ , под именом _____________________________ 
 

20. Озбиљнију помоћ Русије Србима током I српског устанка, ометала је: 
а) Хабзбуршка монархија   б) Француска 

 
21. После II српског устанка највише административно и судско тело је 

_______________________________________ . 
 
22. Феудализам је укинут у Србији, а сељаци постали власници земље 

Хатишерифом из ____________ год. 
 

23. Акција у којој гине кнез Алекса Ненадовић позната је као 
_______________________________ . 

 
24. Грађански рат у Шпанији је трајао од ________ до _________ год. 

 
25.  Од Мајског преврата, у Краљевини Србији, на снази је Устав из: 

а) 1869. год.  б) 1888. год.  в) 1901. год. 
 
26. Црна Гора је на педесетогодишњицу владавине књаза Николе 

Петровића постала краљевина и то је било __________ год. 
 
27. Србија води наглашену аустрофилску политику тек након мира у 

_______________________ (град) _______ (год). 
 

28. Ниш постаје интегрални део државе Србије одлуком конгреса у: 
а) Лондону  б) Бечу  в) Берлину 
 
29. У време краља Александра I Карађорђевића донета су два устава. 

Како се звао други и када је донет ______________________________ 
 
30. Доласком краља Петра I Карађорђевића на власт, суспендован је 

Устав из ___________ г. 
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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
 
 

ТЕСТ  Б  
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 
 

1. Ћирило је творац првог словенског писма које се зове 
______________________ 

2. Климент и Наум Охридски творци су другог словенског писма које се зове 
_________________________________.  

3. Вукову коначну реформу српске ћирилице окончала је реформа ћирилице:  
а. Ђуре Даничића,        
б. Доситеја Обрадовића,  
в. Саве Мркаља                           

(заокружи тачан одговор)  

4. Нови завјет превео је: _________________________________.  
 

5. Српски књижевни језик има  ___________  гласова. 
 

6. Подвуци речи са гласовним променама у реченици: 
Марко није веровао својим ушима. 
 

7. Подвуци речи које се мењају по падежима: 
      Са сваке стране осветљених врата стајао је по један полицајац 
 
8. Одреди у ком су падежу подвучене речи у реченици: 

Иди, сестро, на бијелу кулу. 
Сестро  _________________ 
На бијелу кулу  _______________________ 

 
9. Подвуци реч која не припада низу:   Осам, осми, осморо, осморица. 

10. Подвуци заменице у реченици:  
Ја ага, ти ага, ко ће коња водити. 

 

11. Подели вертикалном цртом и одреди врсту напоредних односа независних 
предикатских реченица: 
Срца пиште, нико их не чује. ______________________________ 
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12. Од основног броја  седам изведи:  
а)   збирни број     _______________,  
б)   бројну именицу _______________, 
в)   редни број     _______________. 

13. Изведи глаголске именице од глагола:  
сванути   _______________. 
грабити   _______________. 

 

14. Напиши правилно реченицу: 
Кажими кажи како да те зовем 
____________________________________________________   

15. Радња трагедије Антигона догађа се у граду   _______________ .  

16. Народна песма  Бој на Мишару припада циклусу песама  
__________________. 

17. Српска средњевековна књижевност написана је на _____________ језику.  

18. Радња трагедије Ромео и Јулија догађа се у граду _______________ . 

19. Стихови:  
"За Ђурђем је косу одрезала  
За ђевером лице нагрдила  
А за братом очи извадила"  

илуструју стилско изражајно средство које се зове    _______________ .  
 

20. Писмо љубезном Харалампију написао је 
_______________________________________.  

21. Творац српске психолошке приповетке је ________________________.   

22. У комедији Ревизор,   Н.В.Гогољ описао је појаве и особине појединаца и 
друштва:                               

а.  корупција чиновништва,                                                                                                            
б.  просвећеност,                                                                                                                                  
в.  примитивизам,                                                                                                                                    
г.  достојанство,                                                                                                                                        
д.  хвалисавост.  

(Заокружи тачне одговоре) 
 

23.  Термин модерна означава: 
а) нове и дотад невиђене могућности уметничких дела и покрета, 
б) правац у књижевности који се јавља крајем 19. и почетком 20. века, 
в) врсту лирске песме, 
г) објективно приказивање ликова и догађаја. 

(Заокружи тачне одговоре) 
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24. „Још бакрено небо распаљено сија 
И црвени река од вечерњег жара 
Још подмукли пожар као да избија 
Из црне шуме старих четинара.“ 

Назив песме је ______________________________ 

Песму је написао _________________________________ 

25. Наведи имена писаца који су овековечили:  
Сремске Карловце   -  _____________________, 
Врање   -  _____________________, 
Ниш    -  _____________________.  
 

26. Песму Светковина написао је:   
А. Ј. Дучић 
б.  М. Ракић,                                                                                                                                            
в.  В. П. Дис                                                                                                                                            
г.  С. Пандуровић                                                                                                                    
(Заокружи тачан одговор) 
 

27.  На линији поред имена јунака упиши назив дела у којима се јављају: 

Јозеф К. ___________________________ 

Илија Чворовић  __________________________________ 

Симка Катић  ___________________________________                                                                   
 

 

28. Допуни израз:   
Бити ил не бити             _________________________.  

 

29. "Реч је пала, а кад реч једном пође, она се више не зауставља, него иде даље и уз пут 
расте и мења се."  
Ово је одломак из романа _____________________________________.  
Роман је написао _______________________________________.  
 

30. Подвуци оне драме које је написао Душан Ковачевић:   
Родољупци, Маратонци трче почасни круг, Развојни пут Боре Шнајдера, 
Балкански шпијун, Сабирни центар, Ујеж.  
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ИСТОРИЈА 
 

1. Стари Грци су рачунали време од: 
а) оснивања Атине 
б) прве олимпијаде 
в) према владавини базилеуса 

 
2. Како се звало писмо у старом Египту? 

____________________________________ 
 
3. Како се звала народна скупштина у Спарти? 

_________________________ 
 
4. Који грчки историчар се сматра “оцем историје“? 

______________________ 
 

5. Који град је Александар Велики изабрао за своју престоницу? 
____________ 

 
6. Избаци уљеза:  

а) Цезар,  
б) Помпеј,  
в) Сула 

 
7. Који је цар у 6. веку на кратко обновио Римско царство? ______________ 
 
8. Први Каролинг који је крунисан за краља био је: 

 а) Карло Мартел 
 б) Пипин Мали 
 в) Карло Велики 
 
 9. Најстарији универзитет основан је у: 
 а) Болоњи 
 б) Прагу 
 в) Падови 
 
 10. Када је средњевековна Србија постала краљевина? ___________________ 
 
 11. Где је било седиште српске архиепископије 1219. г. ? 
       _________________________________ 
 

12. После боја на Косову, у име малолетних синова Стефана и Вука, владала 
је _____________________________________________ 
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 13. Ко је аутор „Мојсија“ и „Давида“? ______________________________ 
 
 14.  Ко се сматра покретачем реформације у Немачкој? 

__________________________________ 
 
 
 15. Прогонство непријатеља у Сибир уведено је у Русији у време: 

а) Ивана IV 
б) Петра I 
в) Катарине II 

 
 16. Срби су хабзбуршким владарима били потребни као _______________, 
па су их зато узимали у заштиту. 
 
 17. Законодавно тело у САД зове се_______________________ 
 
 18. Велика француска револуција избила је у време владавине: 

а) Луја XIV 
б) Луја XV 
в) Луја XVI 

 
 19. Године 1835. у Србији је донет Устав под именом 
____________________ 
 
 
 20. Ко је аутор „Начертанија“? 
 ___________________________________ 
 
 
 21. Доба владавине кнеза Александра Карађорђевића (1842-1858) познато је 
у историји као доба _______________________________ 
 
 
 22. Устав из 1869. године познатији је као 
______________________________ 
 
 
 23. Којим је уставом у Србији  уведен парламентарни систем? 
 _______________________________ 
 
 24. Први корак ка уједињењу Краљевине СХС представља доношење: 

а) Нишке декларације 
б) Крфске декларације 
в) Женевске декларације 

 



 11

 25. Видовдански устав суспендован је: 
а) 20. јула 1928 
б) 1. децембра 1928 
в) 6. јануара 1929 

 
 26. Од 1929. године Краљевина Југославија је поред управе града Београда 
имала још: 

а) 7 бановина 
б) 8 бановина 
в) 9 бановина 

 
 
 
27. Где је 1934. године убијен краљ Александар?

 _________________________________________ 
 
 
28. Кнез Павле је свргнут официрском завером: 

а) 27.3.1941 
б) 25.3.1941 
в) 06.4.1941 

 
29. Милан Стојадиновић имао је састанак са Адолфом Хитлером. 

а) тачно 
б) нетачно 

 
30. Када је проглашена Краљевина СХС? ___________________________ 
 
 

 
 

 
 
 


