
ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 

Септембар, 2009. године 
 

  
Шифра: ________________   Број бодова: __________________ 
 
 
1. Следеће реченице напиши правилно, писаним словима: 
а) ићићемо у народно позориште да гледамо претставу сумњиво лице 
 
_______________________________________________________________ 
 
б) Заборавила сам кући потсетник а требам да нешто погледам у њему. 
 
_______________________________________________________________ 

 
 

2. Правопис се: 
 

I 
а) систем правила специфичних за један језик помоћу којих се одређује 
развијеност језика; 
б) систем правила која регулишу изглед појединих језичких знакова;  
в) систем правила која утврђују једнообразне начине употребе слова, 
одвојеног и спојеног писања речи, интерпукције, скраћеница и др. 
  
II  
Српски правопис је фонетски: 
а) зато што се заснива на принципу да сваком гласу у говору одговара 
посебан знак у писму; 
б) зато што се заснива на фонетским правилима о природи гласова; 
в) зато што сваки правопис мора да буде фонетски. 
    Заокружи слово испред тачног одговора 

 
3. На линијама поред речи напиши њихове скраћенице. 
а) страница ___________________________________ 
б) на пример __________________________________ 
в) професор ___________________________________ 
г) госпођица ___________________________________ 
д) Српска академија наука и уметности ____________ 

 
4. Следеће реченице допуни одговарајућим обликом глагоал у загради: 
а) _________________________________ је отишла кући. 
                         (плакати) 
 



 2 

б) Ако желим да победим ________________ упорно да вежбам. 
     (требати) 

 
5. Заокружи слово испред глаголских облика: 
а) аорист 
б) императив 
в) инфинитив 
г) потенцијал 
д) глаголски придев трпни 
ђ) глаголски прилог прошли 

 
6. I Акцентуј следеће речи: ЛЕК, СИР, МИР, НОЋ, ЏЕМ, МАЈ, МИШ, 
САН, ДАН. 
II Напиши правило за акцентовање једносложних речи. 
 
_______________________________________________________________ 

 
7. I Којој врсти према значењу, припадају именице ДОБРОТА, ЛЕПОТА, 
БЕЛИНА; МЛАДОСТ, БРЗИНА? 

 
_______________________________________________________________ 

 
       II Од које врсте речи су изведене? _________________________________ 
 

8. Којој књижевности припада Еп о Гилгамешу?_______________________ 
 
9. Пјесма над пјесмама је саставни део? _______________________________ 
 
10. Ко је написао Слово љубве? ______________________________________ 
 
11. Како су се звале зараћене породице у Шекспировој трагедији Ромео и 

Јулија?  
 

_______________________________________________________________ 
 

12. Ко је написао песму Албатрос? ___________________________________ 
 
13. Ко је аутор романа Лелејска гора? _________________________________ 

 
14. Како се зове јунак опонент у делу Дон Кихот? ______________________ 

 
15. Ко је аутор дела Путовање Чајлда Харолда? ________________________  
 
 
  

  


