ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
на пријемном испиту у филолошким гимназијама и одељењима
ш к о л с к а 2017/2018. г о д и н а
Пита
ње
број
1.

П и т а њ е

а) Ћирилица је најстарије словенско писмо.
б) У основици ћирилице су слова из латинског писма.
в) Ћирилица је настала после глагољице.
Заокружи слово испред тачног одговора.

2.

Најближи сарадник у настанку Вуковог Српског рјечника (1818) био је:
а) Доситеј Обрадовић
б) Јернеј Копитар
в) Петар II Петровић Његош
Заокружи слово испред тачног одговора.

3.

Заокружи слово испред дијалекта екавског изговора некадашњег гласа јат.
а) Шумадијско-војвођански дијалекат
б) Источнохерцеговачки (херцеговачко-крајишки) дијалекат
в) Зетско-сјенички (зетско-јужносанџачки) дијалекат

4.

а) Заокружи безвучни глас у низу:
К, Л, М, Н
б) Заокружи вокал (самогласник) у низу:
А, Б, В, Г
в) Заокружи звучну африкату (сливени сугласник) у низу:
Ц, Ћ, Ч, Џ
г) Заокружи експлозивни (праскави) сугласник у низу:
О, П, Р, С

5.

а) Подвуци реч у којој је сажимању самогласника претходио прелазак Л у О:
ОСТРВО, КОТАО, СО, ДОШАО
б) Подвуци реч у којој је употребљено непостојано А:
ПЕТАО, ВО, ОСТРВО
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Поени

6.

а) Подвуци реч у којој је остварено једначење сугласника по звучности:

На свадби је било много веселих сватова.
б) Подвуци реч у којој је остварено једначење сугласника по месту и начину
изговора:

Зелембаћ се се зауставио испред зеленог зида.
7.

Усправним цртама подели на слогове речи у примеру:

Гости се заустављају поред језера.
8.

На основу речи наведених у ијекавском изговору подвуци реч у којој је у
екавском изговору /Е/ дуго:
ДИЈЕТЕ, ДЈЕЦА, ДЈЕВОЈКА, БЈЕЖАТИ

9.

а) Заокружи самогласник на коме је акценат у речима:
МОЗАК, ОБЕЋАВАТИ, ОБИЧАН.
б) Подвуци именицу са кратким акцентом:
МЛЕКО, ВЕТАР, СНЕГ.
в) Подвуци глагол са дугоузлазним акцентом:
ОДНЕТИ, СПАКОВАТИ, ПОДВЛАЧИТИ СЕ.

10.

а) Подвуци непроменљиве речи у примеру:

Сумаглица коју је јутрос наслутила и даље је лебдела изнад ње.
б) Подвуци придеве у примеру:

Маријин старији брат попео се на други спрат куће поред пута.
в) Подвуци прилог за време у примеру:

Ни данас није могао неколико минута да се сети његовог имена.
11.

Из примера препиши у употребљеном облику речи према врсти којој
припадају.

Остарели кнез је на себи имао сиво одело.
а) Именице: _______________________________________________________
б) Придеви: _______________________________________________________
в) Заменица: ______________________________________________________
г) Предлог: _______
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12.

Бацали су увис капе и шешире, гледали како их ветар носи и раздрагано
се смејали.
а) Из реченице препиши именицу у номинативу једнине: ___________________.
б) Из реченице препиши именице у акузативу множине: ___________________,
_______________________.
в) Из реченице препиши заменичку енклитику у акузативу множине: ________.

13.

а) Подвуци глагол несвршеног (имперфективног) вида:
ТРЧАТИ, ДОТРЧАТИ, ПРЕТРЧАТИ.

б) Подвуци прелазни (транзитивни) глагол:
БОЛОВАТИ, СПАВАТИ, НОСИТИ.

14.

Сетисмо се пријатеља који су тврдили да ће доћи ако их позовемо.
У кућицу иза примера упиши број одговарајућег назива глаголског облика:

15.

а) Сетисмо се: [_____]

1. Презент (садашње време)

б) су тврдили: [_____]

2. Футур I (будуће време)

в) ће доћи: [_____]

3. Перфекат (прошло време)

г) позовемо: [_____]

4. Аорист (прошло свршено време)

а) Подвуци сложеницу у низу:
УЧЕНИЦА, ПАДОБРАН, ШКОЛСКИ, ПЕВАТИ.

б) Подвуци реч са префиксом и суфиксом у низу:
ПРЕДСОБЉЕ, ЉУДСКИ, СУНЦЕ
16.

Црноока Јулија ме је нетремице слушала.
Поред примера наведи назив за граматичку службу (функцију) наведених
речи:
а) Црноока: ___________________________________________________
б) Јулија: _____________________________________________________
в) нетремице: __________________________________________________

17.

Држећи књигу у рукама, ученици су расправљали о њеној садржини.
У кућицу иза примера упиши број одговарајуће граматичке службе (функције)
наведених речи:
а) књигу: [_____]

1. Неправи објекат

б) су расправљали: [_____]

2. Прави објекат

в) о њеној садржини: [_____]

3. Предикат
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18.

У кућицу после примера упиши број простих реченица у сложеној.
а) Сећам се да смо се упознали прошле године. [_____]
б) Прозор је био затворен, уочила је то, а добро се сећала да га је оставила
отвореног. [_____]

19.

Подвуци управну (главну) реченицу у сложеној реченици

Улицом је на бициклу пролазио дечак који је одлучио да по дану стигне
до хотела.
20.

21.

22.

У кућицу после примера упиши број који одговара врсти подвучене зависне
реченице у сложеној.
а) Узела је столицу која је била крај прозора. [_____]

1. Условна реченица

б) Ако добије поклон, обрадоваће се. [_____]

2. Односна реченица

в) Понео лопту како би се играо са друговима. [_____]

3. Намерна реченица

У кућицу иза примера упиши број одговарајућег напоредног односа у коме се
сложена реченица налази.
а) Милица и трчи и плива. [_____]

1. Супротни однос

б) Јуче се сложио, а данас се предомислио. [_____]

2. Закључни однос

в) Упорно су радили, дакле, успеће. [_____]

3. Саставни однос.

У кућицу препиши број назива појаве коју илуструје пример.
а) домовина – отаџбина [_____]

1. Синоними

б) топао – врућ [_____]

2. Хомоними

в) истина – лаж [_____]

3. Антоними

г) пол (мушки, женски) – пол (северни, јужни) [_____]
23.

Заокружи слова испред шест правилно написаних примера.

Наста
вак
питања на
стр. 8

а) Плашили су се хемиских испарења.
б) Уживао је у шумадијским песмама.
в) Наша атлетичарка победила је на преттакмичењу.
г) Био је болестан од запалења плућа.
д) И ове године му је Деда Мраз донео поклон за Нову годину.
ђ) На слици је био Краљевић Марко на Шарцу.
е) Мој деда је написао ауто биографију.
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ж) Ученици су посетили Ђердапску клисуру.
з) Ко ради, небоји се глади.
и) Моји рођаци живе у Београду у Улици српских владара.
ј) Иако је на време кренуо, закаснио је.
24.

Исправљајући начињене грешке, препиши пример писаним словима
ћирилице.
Данас су у српској академији наука и уметности претстављене нај новије књиге
у издању матице српске из новог сада.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________
25.

Пажљиво прочитај наредни текст и заокружи слово испред тачне
комбинације коришћених стилских фигура:
Неретва цвили, хукти и урла као човек у страшним мукама од свих остављен.
а) персонификација, поређење, хипербола, градација
б) алегорија, градација, ономатопеја, словенска антитеза
в) епифора, метафора, компарација, симбол

26.

Наведени јунаци су у посебним родбинским, односно породичним односима. У
кућицу испред имена јунака упиши број који одговара датом односу. (Пази –
један однос међу понуђеним одговорима је вишак).
а) [___]

Аранђел Исакович и Дафина Исакович

1) муж и жена

б) [___] Дмитар Јакшић и Анђелија

2) син и мајка

в) [___]

3) девер и снаха

војвода Момчило и Јевросима

4) брат и сестра
27.

Прочитај наведени одломак и одговори на постављена питања.
Походили смо напослетку и Неронове бање. Оне су на једном брешчићу крај
мора. Вода је врло врућа: јаје у тој води за неколико тренутака скува се. Улазак
је узан, стрменит, мучан и опасан. То је као неки дубок бунар. Владика није хтео
силазити. Вукало с једним вођем спустио се у ту бању. За то време, ми смо
седели на брегу и посматрали море и хиљадама предмета на њему и око њега.
а) Наслов дела је _______________________________________________.
б) Име и презиме аутора дела је __________________________________.
в) Документарно-књижевна врста којој припада наведено дело назива се
_______________________________.
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28.

Подвуци стих који не припада песми Србија Оскара Давича:
Ја знам сва твоја лица, свако шта хоће, шта носи,
гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта крију.
Ти, међутим, растеш, уз зорњачу јасну,
ја знам твоја уста шта љубе, шта пију.

29.

Подвуци уљеза из следећег низа:
ентеријер, екстеријер, експозиција, пејзаж, портрет

30.

Заокружи слово испред имена два аутора који нису били савременици (нису
живели и стварали у истом веку):
а) Доситеј Обрадовић и Прота Матеја Ненадовић
б) Јован Јовановић Змај и Ђура Јакшић
в) Вук Стефановић Караџић и Добрица Ћосић

31.

Пажљиво прочитај одломак и подвуци име и презиме аутора чије је ово дело:
Старцу се то нешто грдно ражали и љуто га заболи, и да је имао суза, горко
би и болно проплакао. Али, онако испаћен и сатрвен дугим јадом и чемером, само
суво уздахну и крену с трга, водећи погружено на привузи стеону кравицу, чија се
плава, свијетла длака, мркасти рошчићи и обло, пуно виме између бјеличастих и
меснатих кракова једва распознаваше у сувој и оштрој зимској вечери. За кравом
се диже и пође дијете – није му могло бити више од дванаест година – држећи
чврсто у промрзлим рукама љескову мотчицу.
Иво Андрић, Радоје Домановић, Јанко Веселиновић, Петар Кочић, Данило Киш

32.

На који историјски догађај се односи дело „Мемоари“ Проте Матеје
Ненадовића? Заокружи слово испред тачног одговора:
а) Први балкански рат
б Други балкански рат
в) Први српски устанак
г) Други српски устанак

33.

У кућици поред строфе напиши одговарајући број која је врста риме у њој
остварена. (Пази – једна врста риме међу понуђеним одговорима је вишак!)
а) Све је тако тихо. И у мојој души
продужено видим ово мирно море: [___]
шуме олеандра, љубичасте горе,
и блед обзор што се протеже и пуши.

1) парна
2) обгрљена
3) укрштена

б) Зар не осећате из морских дубина
да побожност расте врх вода просута [___]
и ваздухом игра чудна пантомима?
То велика душа покојника лута.
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34.
Према наведеним подацима препознај и напиши име и презиме писца о коме
је реч:
а) Рођен је 1872. у Требињу. Студирао је у Женеви. Од 1907. године радио је у
дипломатској служби. Објавио је више збирки песама (Песме сунца, Песме
љубави и смрти, Царски сонети), есеја и путописа (Градови и химере). Умро је
1943. у Индијани (САД) где је живео за време Другог светског рата. Његово тело
пренето је 2001. године у родни град.
Његово име и презиме је _____________________________________________.
б) Био је наш велики романтичарски песник. Гимназију је учио у Сремским
Карловцима. Овај град, као и своје гимназијске дане, опевао је у чувеној поеми
Ђачки растанак.У Бечу, где је студирао право и медицину, упознао је Вука
Караџића и постао му саборац у борби за књижевни језик на народним основама.
Умро је млад, а тридесет година након његове смрти кости су му пренете на
Фрушку гору, Стражилово код Сремских Карловаца.
Његово име и презиме је _____________________________________________.
в) Француски писац, класик научнофантастичне књижевности. Написао је више
од педесет романа, у којима су научна предвиђања од којих су се многа
остварила. Међу најпознатијима су: Деца капетана Гранта, Двадесет хиљада
миља под морем, Пут у средиште земље, Пут око света за осамдесет дана.
Његово име и презиме је______________________________________________.
г) Један је од наших најбољих комедиографа 19-ог века. Најчешће је
представљао слике из новосадског и малограђанског друштва. Нека од његових
најбољих дела су:Избирачица, Честитам, Школски надзорник.
Његово име и презиме је _____________________________________________.
35.

У кућицу испред наслова дела напиши одговарајући број којој књижевној
врсти припада:
а) [___] Сумњиво лице

1. лирска описна песма

б) [___] Ромео и Јулија

2. епска народна песма

в) [___] Смрт војводе Пријезде

3. трагедија

г) [___] Подне

4. роман

д) [___] Јаблан

5. приповетка

ђ) [___] Доживљаји Тома Сојера

6. комедија
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36.
Заокружи ДА уколико је наведена тврдња тачна и НЕ уколико је нетачна:
а) Хипербола је врста стилске фигуре.
ДА

НЕ

б) Марко Краљевић је једини јунак коме је посвећен посебан тематски круг
народних песама.
ДА

НЕ

в) Теодосијево Житије Светога Саве је научнофантастични текст.
ДА

НЕ

г) Данијел Дефо је аутор романа Мали Принц.
ДА

НЕ

д) Алекса Шантић се родио и живео у Београду.
ДА

НЕ

ђ) Плава гробница је песма коју је написао Милутин Бојић.
ДА

НЕ

е) Сонет је песничка форма која се састоји од два катрена и два терцета.
ДА

НЕ

ж) Велика љубав Франческа Петрарке се звала Паулина.
ДА

НЕ

37.

Напиши како гласи име и презиме оца прелепе невесте Љепосаве код кога
сватови на почетку иду да испросе невесту у народној балади Женидба Милића
барјактара?

38.

Поред аутора и назива дела напиши ком књижевном роду наведено дело
припада:
а) Бранко Ћопић: Орлови рано лете __________________________
б) Петар Кочић: Јаблан ____________________________________
в) Иво Андрић: Мост на Жепи ______________________________
г) Владислав Петковић Дис: Међу својима ____________________
д) Бранислав Нушић: Сумњиво лице _________________________
ђ) Милош Црњански: Сеобе ________________________________
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39.

40.

У кућицу испред наслова дела напиши одговарајући број ко је његов аутор.
а) [___] Пилипенда

1. Душан Радовић

б) [___] Поход на мјесец

2. Јован Јовановић Змај

в) [___] Капетан Џон Пиплфокс

3. Милован Глишић

г) [___] Светли гробови

4. Лаза Лазаревић

д) [___] Све ће то народ позлатити

5. Бранко Ћопић

ђ) [___] Прва бразда

6. Симо Матавуљ

Напиши име и презиме јунака са којим наведени лик има двобој (дели мегдан)
у књижевном делу:
а) див Фурлан и _________________________________
б) ага од Рибника и ______________________________

41.

Заокружи слово испред тврдње која се не односи на Светога Саву:
а) Његов лик је представљен и у народној и у ауторској књижевности.
б) Имао је два старија брата.
в) Написао је житије о свом оцу.
г) Никада није путовао ван граница Србије.

42.

Заокружи слово испред тврдње тачне у свим појединостима:
а) Петар Петровић Његош је написао путопис Горски вијенац.
б) Ђура Јакшић је аутор песме Вече.
в) Десанка Максимовић је превела драму Опомена.

43.

Напиши како гласи турско име лепе девојке у коју се у народној епској песми
заљубио Мали Радојица и довео је у Србију?
Њено име је _________________________________.

44.

Подвуци назив текста који није народна бајка:
Баш Челик, Чардак ни на небу ни на земљи, Еро с онога свијета, Златна јабука
и девет пауница, Биберче

45.

Наведени прозни текст спој са књижевном врстом којој припада:
1) Чиновникова смрт

а) сатирична приповетка

2) Мртво море

б) роман

3) Хајдук Станко

в) бајка
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4) Аждаја и царев син
46.

г) новела (кратка прича)

Заокружи слово испред јунака комедије Власт Бранислава Нушића:
а) Евица, Јован, Василије, Митар
б) Јоле, Благоје, Танасије
в) Мара, Тоза, Добросав, Арса, Милоје
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