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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

ТЕСТ СА РЕШЕЊИМА, БР. 1  

 

 

 

 

1. Наведи најмање три дела Ива Андрића: 

На Дрини Ћуприја; Проклета авлија; Мост на Жепи. 

 

2. Који су дијалекти у основи садашњег српског књижевног језика? 

Шумадијско-војвођански и Источно-херцеговачки. 

 

3. По месту изговора гласови б, п, в, ф, м су:  уснени   

 

4. У следећој реченици подвуците именице: 

Кроз те прозоре осећам диван ваздух улице. 

 

5. Променљиве врсте речи су:  

именице, заменице, придеви, глаголи и неки бројеви. 

 

6. У следећој реченици подвуците све непроменљиве врсте речи:  Игла кроз злато 

и сребро пролази, па је опет гола. 

 

7. Која три придева у српском језику компаратив граде помоћу наставка –ши? 

лакши, мекши, лепши 

 

8. У реченици: Он путује сутра на фронт. 

а) Подвучени глаголски облик јесте презент. 

б) Значење овог глаголског облика је предикат. 

 

9. Наведите неличне глаголске облике: 

Инфинитив, глаголски прилог садашњи, глаголски прилог прошли, радни 

глаголски придев, трпни глаголски прилог. 

10. Од глагола молити напишите следеће глаголске облике: 

а) прво лице једнине футура I 

      - као прост глаголски облик молићу 

      - као сложен глаголски облик ћу молити 

б) прво лице једнине аориста молих 

 

11. Наведите личне заменице: 

Ја, ти, он, она, оно, ми, ви, они, оне, она, себе-се. 

 

12. Одреди врсте речи у следећој реченици: Њен брат често долази код нас. Њен 

заменица, брат именица, често прилог, долази глагол, код предлог, нас заменица. 
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        13. Како називамо синтагматске групе у усменој књижевности као што су: „пшеница 

бјелица“, „рујно вино“, „бритка сабља“ стални епитет. 

  

   14.   Одреди падеже подвучених речи:  

  а) Милош је у Београду.  локатив 

  б) Кренуо је према Београду.  датив 

  в) Милош носи новине.  акузатив 

 

15. Одреди чланове (делове) реченице: 

      Марко, најбољи математичар, јуче је донео награду. 

Субјекат Марко, 

Предикат је донео, 

Апозиција најбољи математичар, 

Прилошка одредба за време јуче, 

Објекат награду.  

  

16. Речи: ножем, свирачем, змајем, крајем, пањем, су у падежу:  

а) инструменталу  

б) генитиву 

в) дативу 

 

17.  Први писац код Срба је: 

а) Сава Немањић; б) Вук С. Караџић; в) Стефан Лазаревић; 

       г) Ћирило.  

 

18. Народне епске песме групишемо у неколико циклуса, у зависности од врсте 

тематике која је у њима опевана. Који су то циклуси (подвуци тачне одговоре)? 

предкосовски, докосовски, поткосовски, косовски, покосовски. 

 

      19.  Поред назива наведених дела упиши име и презиме њихових аутора:  

„Српски рјечник“ Вук С. Караџић 

„Проклета авлија“ Иво Андрић 

„Горски вијенац“ Петар П. Његош 

 

      20. Бугарштице су песме дугог стиха. Ова тврдња је: 

а) тачна, б) нетачна, в) делимично тачна. 

 

21. Дело: „Време смрти''  написао је: 

а) Добрица Ћосић 

б) Фјодор Михајлович  Достојевски 

в) Бранко Ћопић 

 

22. Стилску фигуру ливада крај реке сања називамо: 

персонификација 

 

23. Наш Нобеловац је: 
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а) Бранко Ћопић; б) Добрица Ћосић; в) Иво Андрић;  

г) Десанка Максимовић. 

 

24. Средњовековна књижевна врста у којој се описују животи светаца зове се:  

а) апокриф 

б) хагеографија 

в) хаику 

 

25. О чему певају епске песме? 

О јунацима 

26. „Лисје жути веће по дрвећу, 

       Лисје жуто доле веће пада, 

            Зеленога више ја никада видет нећу.“ 

  

Аутор ових стихова је: Бранко Радичевић  

 

27. Народне песме : „Бој на Мишару“ и „Почетак буне против дахија“, Вук С. Караџић 

је записао од народног певача: 

    а) Филип Вишњић; б) Старац Милија; в) Тешан Подруговић. 

        

 

28. Повежи књижевне јунаке са романима у којима се појављују: 

1. Софка                  4. Ана Карењина 

2. Фра Петар           3. Зона замфирова 

3. Васка                   1. Нечиста крв  

4. Ана Карењина    2.  Проклета авлија    

29.  Који су ауторе наведених дела: 

а) „На Дрини ћуприја“ Иво Андрић 

б) „Процес“ Франц Кафка 

в) „Сеобе“ Милош Црњански 

г) „Хамлет“ Вилијам Шекспир 

   30. Напиши реченицу исправно:   

Марија ради у Народној и Универзитетској Библиотеци Светозар Марковић у 

Београду, а њена другарица Милица у дечјем обданишту наша радост у бујановцу.   

Марија ради у Народној и универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у 

Београду, а њена другарица Милица у Дечјем обданишту „Наша радост“ у Бујановцу. 
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ТЕСТ СА РЕШЕЊИМА, БР. 2 

 

 

1. Које је прво књижевно писмо Словена? 

Глагољица  

2. Који су дијалекти у основи садашњег српског књижевног језика? 

Шумадијско-војвођански и источнохерцеговачки 

3. У следећем низу подвуци све зубне сугласнике: 

З, Н, Т, Г, Л, Х, Ч, Д, С, Р, Ц. 

 

4. У следећој реченици подвуците глаголски облик: 

Ђаци се играху пред почетак часа. 

 

5. Из датог низа:  

      Милан, ученик, лишће, оловка, пилад, кућа, Јована,  

      издвоји: 

      заједничке именице: ученик, оловка, кућа, 

      властите именице: Милан, Јована, 

      збирне именице: лишће, пилад. 

 

6. У следећој реченици подвуците све непроменљиве врсте речи:  Игла кроз злато и 

сребро пролази, па је опет гола. 

 

7. Напиши компаратив следећих придева: 

висок: виши 

велики: већи 

леп: лепши 

8. Коју службу (функцију) у реченици имају подвучене речи: 

Занимљиво путовање завршило се свађом. 

а) занимљиво: атрибут 

б) свађом: прилошка одредба за начин 

 

 

9. Подвуци заменице у реченици: 

Рекао сам њему, а не теби. 

 

10. Од глагола писати напишите следеће глаголске облике: 

а) прво лице једнине презента: пишем 

     друго лице једнине перфекта: си писао 

     треће лице једнине футура I:  

а) сложени облик: ће писати 

б) прост облик: писаће 

 

11. Наведите личне заменице: 

     Ја, ти, он, она, оно, ми, ви, они, оне, она, себе-се. 

 

12. Одреди врсте речи у реченици: Скупила си сузе у косе плаве. 
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Скупила глагол, си помоћни глагол, сузе именица,  

у предлог, косе именица плаве придев, 

 

        13. Напиши вокатив једнине наведених именица: 

         војник: војниче,   јунак: јуначе. 

  

   14.   Одреди падеже подвучених речи:  

  а) Милош је у Београду. локатив 

  б) Кренуо је према Београду. датив 

  в) Милош носи новине. акузатив 

 

15. Одреди чланове (делове) реченице: 

       Иво Андрић, наш Нобеловац, написао је „Травничку хронику“. 

Субјекат: Иво Андрић, 

Предикат: написао је, 

Апозиција: наш Нобеловац, 

Објекат: „Травничку хронику“.  

 

16. Речи: ножем, свирачем, змајем, крајем, пањем, су у падежу:  

а) инструменталу  

б) генитиву 

в) дативу 

 

 

17.  Дистих је (заокружите тачан одговор):  

       1. строфа од два стиха  

       2. строфа од четири стиха  

       3. строфа слободног стиха 

 

18. Вук Стефановић Караџић је наше народне песме поделио на  мушке и женске. 

 

      19. Бугарштице су песме дугог стиха. Ова тврдња је: 

а) тачна, б) нетачна, в) делимично тачна 

 

      20.  Подвуците дела која су по жанру комедије:  

           „Антигона“; „Сумњиво лице“; „Кир Јања“. 

 

21. Дело: „Коштана''  написао је: 

а) Добрица Ћосић 

б) Фјодор Михајлович  Достојевски 

в) Борисав Станковић 

 

22. Стилску фигуру ливада крај реке сања називамо: 

персонификација 

 

23. „Santa Maria della Salute“ је песма:  
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а) Јована Јовановића Змаја  

б) Лазе Костића  

в) Ђуре Јакшића  

г) Стевана Раичковића 

 

24. Средњовековна књижевна врста у којој се описују животи светаца зове се:  

а) апокриф 

б) хагеографија 

в) хаику 

 

25. О чему певају епске песме? 

О јунацима... 

 

 

 

26. Позната народна песма почиње стиховима:  

     „Нетко беше Страхињићу бане,  

           бјеше бане у маленој Бањској, 

           у маленој Бањској крај Косова,  

           да такога не има сокола“.  

          Наведите тачан назив песме „Бановић Страхиња“  

 

27. Дијалог је (заокружи тачан одговор):  

1. говор једног лица  

2. непосредно обраћање говорника саговорнику 

 

28.  Наведи тачно име и презиме писца и назив романа који почиње и завршава се 

речима 

„БЕСКРАЈНИ ПЛАВИ КРУГ. У ЊЕМУ, ЗВЕЗДА“  

1.Име и презиме писца је Милош Црњански 

 2. Назив романа је „Сеобе“ 

29. Уз називе дела напишите имена њихових аутора  

а) „Тражим помиловање“  Десанка Максимовић 

б) „На Дрини ћуприја“ Иво Андрић 

в) „Хазарски речник“ Милорад Павић    

 30. Напиши реченицу исправно:   

МАРИЈА РЕЧЕ АНИ СПОМЕНИК ЦАРУ ДУШАНУ ТВОРЦУ ДУШАНОВОГ 

ЗАКОНИКА НАЛАЗИ СЕ ИСПРЕД ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У САВСКОЈ УЛИЦИ. 

Марија рече Ани: „Споменик цару Душану, творцу „Душановог законика“, налази се 

испред Палате правде у Савској улици“. 
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ТЕСТ СА РЕШЕЊИМА, БР. 3  

 

 

 

 

1. Наведи најмање три дела Борисава Станковића. 

Нечиста крв, Увела ружа, Коштана, Газда Младен 

 

2. Допуните наслов драме Самјуела Бекета: 

Чекајући Годоа 

 

3. Ко је написао Писменицу и Пјеснарицу? 

Вук Стефановић Караџић 

 

4. Мемоари су врста књижевног дела у коме се излажу: 

1. успомене аутора 
2. комични догађаји 

3. трагични догађаји 

(заокружи тачан одговор) 

 

5. Милош Црњански се сматра творцем: 

1. надреализма 

2. суматраизма 

3. зенитизма 

(заокружи тачан одговор) 

 

6. Која од понуђених дела је написао Лаза Лазаревић? 

Ветар, Прва бразда, Први пут с оцем на јутрење, Ибиш-ага  

(подвуци) 

7. Ликови: Хаим, Ћоркан, Ћамил - ефендија, Карађоз, фра-Петар су јунаци романа 

Проклета авлија. 

Писац тог романа је Иво Андрић. 

 

8. Главни јунак романа Вечити младожења је Шамика,  а писац романа је Јаков 

Игњатовић. 

 

9. Подвуци дела која су по жанру комедије: 

Хамлет, Сумњиво лице, Тврдица, Антигона 

 

10. Дистих је строфа од (заокружи тачан одговор) 

1. строфа од два стиха 

2. строфа од три стиха 

3. строфа од четири стиха 

 

11. При писању научног рада користи се стил (заокружи тачан одговор) 

1. књижевн-уметнички 

2. административн 
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3. научни 

 

12. Први Српски рјечник Вука Стефановића Караџића штампан је 1818. године.  (допуни 

реченицу) 

 

13. Персонификација је стилска фигура када  

се неживим бићима и предметима дају људсте особине . 

(допуни реченицу) 

 

14. Подвуци врсте наше средњовековне књижевности: 

роман, апокрифи, хагиографије (житија), сонет. 

 

15. Само један ДОН може се везати за ренесансног писца Мигуела Седвантеса (подвуци): 

 

ДОН КОРЛЕОНЕ, ДОН КИХОТ, ДОН ЖУАН. 

 

 

16. Дијалог је (заокружи тачан одговор) 

1. говор једног лица 

2. непосредно обраћање говорника саговорнику 

 

17. Прво словенско писмо је глагољица. (допуни) 

 

18. Који су дијалекти у основи садашњег српског књижевног језика? 

Шумадијско-војвођански, источнохерцеговачки 

   

19. Наброј променљиве врсте речи: 

 Именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи. 

 

20. Подвуци просте глаголске облике: 

презент, перфекат, аорист, плусквамперфекат, футур II. 

 

21. Глагол ПЕВАТИ напиши у: 

а) 1. лицу једнине ПРЕЗЕНТА: (ја) певам, 

б) 1. лицу множине ПЕРФЕКТА: (ми) смо певали, 

в) 3. лицу једнине ФУТУРА I: (он) ће певати/ певаће. 

 

22. Гласовна промена СНОП – СНОПЉЕ, МЛАД – МЛАЂИ је јотовање . 

 

23. Одреди функцију (службу) делова реченице: 

Милан, најбољи студент, јуче је добио вредну награду. 

Милан субјекат, 

најбољи студент апозиција,  

јуче прилошка одредба за време, 

је добио предикат, 

вредну атрибут, награду објекат. 
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24. Набројите: 

1. вокале: И, А, Е, О, У., 

2. задњонепчане сугласнике: К, Г, Х,     

 

25. Одреди врсту речи у реченици:  

Њен брат често одлази на Копаоник. 

Њен заменица, брат именица, 

често прилог, одлази глагол, 

на предлог, Копаоник именица. 

 

26. У следећој реченици подвуци непроменљиве врсте речи:  

Што не иде од срца, не иде ни ка срцу. 

 

27. Одреди падеже подвучених речи: 

1. Јована је у Нишу.  локатив 

2. Марко је кренуо према Нишу.  датив 

3. Јован чека аутобус.   акузатив 

 

28. Подвуци речи у инструменталу: 

ножем, очију, змајем, школи, бициклом, јуначе. 

 

29. Напиши облике компаратива следећих придева: 

ЛАК - ЛАКШИ,  МЛАД - МЛАЂИ, 

ДОБАР - БОЉИ, МЕК - МЕКШИ . 

 

30. Препиши реченицу исправно: 

ПОСЕТИЛИ СМО НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ СТЕВАН СРЕМАЦ И НАРОДНИ МУЗЕЈ, 

А ПОТОМ СМО ПОСЕТИЛИ И КАЛЕМЕГДАН. 

 

Посетили смо Народну библиотеку „Стеван Сремац“ и Народни музеј, а потом смо 

посетили и Калемегдан. 
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ТЕСТ СА РЕШЕЊИМА, БР. 4  

 
1. Напишите који дијалекат штокавског наречја екавског изговора спада у групу млађих  

штокавских дијалеката: шумадијско-војвођански (дијалекат) 

 

2. Које је године Вук Караџић објавио своју прву граматику народног језика коју је назвао         

Писменица сербскога ïезика? 

 

1814. године 

 

3. Заокружите слово испред назива речника који је написао Ђура Даничић:                                   

а) Речник српскохрватскога књижевног језика 

б) Српски рјечник 

в) Рјечник из књижевних старина српских 

г) Лексикон страних речи и израза 

 

4. Подвуците речи у којима је изршено јотовање: 

 хваљен, учениче, руци, вежем, ишчупати, бржи, изљубити 

 

5. Наведите вокале који се изговарају тако што се језик покреће према предњем делу  усне 

дупље: 

и, е 

 

6. У сложеницама једанпут, црвенперка, странпутица, ванбродски, значењска граница између 

првог и другог дела сложеница спречава једну гласовну промену. Та промена се зове: 

једначење сугласника по месту артикулације (творбе, изговора), (алтернација н: м) 

 

7. Одредите којим врстама речи припадају подвучене речи у следећој реченици:                              

После савијем и запечатим писмо, па легнем у наш кревет. 

а) после: прилог;         б) па: везник (свеза); 

в) у: предлог;             г) наш: заменица. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8. Напишите у ком се падежу и броју налазе подвучене именице у следећој реченици:  Млад један 

човек изда на јавност збирку својих песама. 

 

а) човек: номинатив (падеж), једнина (број) 

б) збирку: акузатив  (падеж), једнине (број) 

в) песама: генитив   (падеж), множине (број) 

 

9. У следећој реченици подвуците глаголе свршеног вида:                                                                     

Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и оде да тражи 

неку туристичку агенцију. 

 

10. У следећем низу подвуците придеве субјективне оцене:                                                                   

црвенкаст, ћелав, луцкаст, воден, пластичан, бледуњав, лиснат. 

  

11. Речи алас и рибар стоје у односу:                                                                                                             

а) хомонимије б) полисемије в) синонимије 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 
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12. Подвуците главне речи следећих синтагми:                                                                                          

леп као слика, прича с тужним крајем, плаво небо, гледати своја посла. 

 

13. Одредите синтаксичку функцију (службу) коју имају подвучени чланови у следећој реченици:  

Никад нико није запамтио такву тишину над градом. 

. 

а) нико: субјекат (граматички субјекат) 

б) такву тишину: објекат (прави/директни објекат) 

 

14. Наведите непроменљиве врсте речи. 

Прилози, предлози, узвици, везници, речце. 

 

15. У следећој реченици подвуците именице: 

Слушајући радио, посматрала је птице у свом дворишту. 

 

16. Бити ил не бити? – питање је сад, казује јунак једне Шекспирове драме. Који јунак је у 

питању и која драма?  

Јунак Хамлет, драма „Хамлет“ 

 

17. Подвуци правилно написане речи: 

оделење, пијонир, стогодишњак, судијски. 

 

18. У реченици Јован је једини награђен ученик, подвуци предикат. 

 

19. Подвуци сложене глаголске облике: 

футур II, перфекат, презент, аорист. 

 

20.  У датом низу подвуците задњонепчане сугласнике:  

М, К, Н, Т, Г, В, Х. 

 

21. Речи СЛУНЦЕ И СЛУЗА су дијалектизми или жаргонизми (подвуци тачан одговор). 

 

22. При писању жалбе, молбе, приговора користи се административни стил. 

 

23. Упишите на којим стилским фигурама се заснивају наведени искази:                             

а) Хиљаду пута сам ти рекао! хипербола 

б) Тужна радост, ружна лепота оксиморон 

24. На основу наведених јунака напишите назив дела и име и презиме писца:               

а) Ђорђе Катић: Корени; Добрица Ћосић 

б) Карађоз: Проклета авлија; Иво Андрић 

 

25. Царе Душане,                                                                                                                                      

тражим помиловање 

за војничка гробља усамљена 

којих се регрут само каткад сети 

У песничкој збирци из које су наведени стихови води се својеврсни дијалог са  Душановим 

закоником. 

Назив збирке је Тражим помиловање. 

Аутор збирке је Десанка Максимовић. 
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26. Ретардација је:                                                                                                                                

а) стилска фигура 

б) уводна етапа у развоју драмске радње 

в) успоравање епске радње 

г) опис неизговорених мисли јунака 

(Заокружите слово испред тачног одговора.)   

27. Посланица је дело:                                                                                                                              

а) у облику писма 

б) које је црква забрањивала 

в) у коме се хвале врлине одређеног 

појединца. 

 

28. У песми Бановић Страхиња помињу се неки од наведених јунака, подвуците тачне одговоре: 

Југ-Богдан, Краљевић Марко, девет Југовића, Кулин-бан.  

 

29. Наведите три књижевна дела Бранислава Нушића. 

 

Сумњиво лице, Госпођа министарка, Народни посланик 

 
30. Напиши реченицу исправно:  

мирослављево јеванђеље биће у току јесени изложено у соби на првом спрату народног музеја. 

„Мирослављево јеванђеље“ биће у току јесени изложено у соби на првом спрату Народног 

музеја. 
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ТЕСТ СА РЕШЕЊИМА, БР. 5  

 

 
1. Напишите три дијалекта српског језика. 

 

Призренско-тимочки, косовско-ресавски, шумадијско војвођански 

 

2. Како се зове прва граматика српскога језика коју је Вук Караџић објавио на народном језику? 

 

Писменица сербскога језика 

 

3. Подвуци све придеве у реченици 

 

Дечак плавих очију и коврџаве косе брзо протрча и вешто се сакри. 

 

4. Подвуците речи у којима је изршено јотовање: 

 грожђе, учениче, руци, ишчупати, цвеће, глађу 

 

5. Подвуци непроменљиве речи: 

 

 јутро, пре, после, стан, један, ух 

 

6. Подвуци просте глаголске облике:  

 

презент, плусквамперфекат, инфинитив, футур други, аорист 

 

7. ЗАНИМЉИВО путовање завршило се великом СВАЂОМ. Коју службу у реченици 

имају издвојене речи: 

 

ЗАНИМЉИВО: атрибут 

СВАЂОМ: прилошка одредба за начин. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8. Одредите врсту именица (по значењу): 

 

1. брига: заједничка       2. Јупитер: властита 

 

3. клупа: заједничка      4. Јагњад: збирна 

 

9. У следећој реченици подвуците глагол несвршеног вида:     

                                                                 

Марија помисли на летовање, размисли још мало, диже се и оде да тражи неку 

туристичку агенцију. 

 

10. Наведите суперлативе следећих придева  

Добар: најбољи 

Велик: највећи 

Јак: најјачи 
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11. Речи алас и рибар стоје у односу:                                                                                                             

а) хомонимије б) полисемије в) синонимије 

(Заокружите слово испред тачног одговора.) 

 

12. Реченица ЈУЧЕ СЕ УДАРНИЧКИ РАДИЛО је (заокружите тачан одговор): 

 

1. непотпуна 2. лична 3. безлична. 

 

13. Подвуците предикат у реченици: 

 

Јован је најбољи ученик трећег разреда. 

 

14. Наведите променљиве врсте речи. 

 

Именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи. 

 

15. У реченици: Иван је дао писмо Марији. 

 

1. субјекат је:    Иван 

2. предикат је:   је дао  

3. објекат је:   писмо. 

 

 

 

16. Гласовно подударање речи зове се (подвуците тачан одговор):  

 

СЛОБОДНИ СТИХ, ЦЕЗУРА, РИМА, ТРОХЕЈ. 

 

17. Дијалог је (заокружи тачан одговор):  

1. говор једног лица  

2. непосредно обраћање говорника саговорнику. 

 

18. Дело Доситеја Обрадовића припада (подвуци тачан одговор): романтизму, класицизму, 

просветитељству. 

 

19. Дистих је (заокружите тачан одговор):  

1. строфа од два стиха  

2. строфа од четири стиха  

3. строфа слободног стиха 

 

20.  Аутор песничке збирке ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ је: 

Десанка Максимовић 

 

21. Подвуците дела која су по жанру комедије  

Антигона; Народни посланик; Ромео и Јулија; Кир Јања. 
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22. При писању научног рада користи се научни стил. 

 

23. РЕАЛИСТИЧКО у књижевности значи (заокружите тачан одговор):  

1. приповедање уверљиво и типично у односу на стварност  

2. метафорично, фигуративно и хиперболично приповедање  

3. приповедање са срећним крајем уз много обрта 

 

24. Роман НЕЧИСТА КРВ  

аутора Борисава Станковића  

описује радњу која се догађа у граду Врању. 

 

25. Познати ренесансни писац Мигуел Сервантес написао је познати роман о једном Дону.  

Навести назив тога романа:  Дон Кихот. 

26. МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ је песма:  

а) Јована Јовановића Змаја  

б) Лазе Костића  

в) Ђуре Јакшића  

г) Стевана Раичковића 

 

27. Реч КМЕТ је:  

а) архаизам б) неологизам в) дијалектизам 

 

28. Позната народна песма почиње стиховима: 

Нетко беше Страхињићу бане, 

бјеше бане у маленој Бањској, 

у маленој Бањској крај Косова, 

да такога не има сокола. 

 

Наведите тачан назив песме: Бановић Страхиња. 

29. Наведите три књижевна дела Иве Андрића. 

На Дрини ћуприја, Госпођица, Травничка хроника... 

 

30. Напиши реченицу исправно:  

 

Марко је завршио гимназију стеван сремац и планира да упше филозофски факултет у 

нишу 

 

Марко је завршио гимназију „Стеван Сремац“ и планира да упише Филозофски факултет 

у Нишу. 
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ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ, БР. 1 

 

 

 

 

1.Марсељеза је химна које европске државе? 

а) Италије   г) Белгије 

б) Француске   д) Мађарске 

в) Шпаније   ђ) Аустрије 

 

2.Којим спортом се бави наша репрезентативка Александра Крунић? 

а) одбојком   г) тенисом 

б) пливањем   д) кошарком 

в) атлетиком   ћ) рукометом 

 

3.За појединца кажемо да је апатичан ако је: 

а) речит    г) склон свађи 

б) равнодушан   д) склон патњи 

в) духовит   ђ) стидљив 

 

4.Лекар, специјалиста за болести дисајних путева је: 

а) имунолог   г) уролог 

б) неуролог   д) пулмолог 

в) гинеколог   ђ) кардиолог 

 

5.Опера потиче из: 

а) Енглеске   г) Француске 

б) Немачке   д) Шпаније 

в) Италије   ђ) Русије 

 

6.У ком граду се одржава музички фестивал ЕXIT? 

а) у  Београду   г)  у Подгорици 

б) у Будимпешти   д) у Загребу 

в) у Новом Саду    ђ) у Нишу 

 

7.Књига научног или стручног карактера у којој се исцрпно обрађује једна тема назива се: 

а) монографија    г) енциклопедија 

б) библиографија   д) роман 

в) дневник    ђ) лексема 

 

8.Уметничко дело настало слагањем разнобојних каменчића или стаклених коцкица назива се: 

а) колаж    г) асамблаж 

б) фреска    д) мурал 

в) витраж    ђ) мозаик 

 

9.Шта је правилно написано? 

а) Немогу с тобом на пут   г) Ово је не могуће 

б) Да смо знали, ми би дошли сами д) Она ће ићи самном 

в) Не знам којим путем да идем  ђ) Незнам где си 

 

10.Хипотенуза је: 

а) једначина релативитета  г) однос обима и пречника круга 

б) величина одеће   д)основна поставка истраживања 

в) најдужа страница правоуглог троугла ђ) врста обољења 
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11.Седмом силом зовемо: 

а) политичаре    г) лекаре 

б) адвокате    д) новинаре 

в) уметнике    ђ) полицију 

 

12.Који од наведених програма служи за израду презентација? 

а) MS Project    г) MS Exel 

б) Adobe Photoshop   д) CorelDRAW 

в) MS Power Point   ђ) MS Word 

 

13.Хипократову заклетву полажу: 

а) адвокати    г) председници држава 

б) спортске судије   д) васпитачи 

в) лекари    ђ) официри 

 

14.„ Долина јоргована“  је у:  

а) Краљеву    г) Крагујевцу 

б) Јагодини    д) Ваљеву 

в) Нишу     ђ) Аранђеловцу 

 

15.Која боја је цинобер? 

а) светло зелена    г) црвена 

б) браон     д) љубичаста 

в) плава     ђ) тамно зелена 

 

 

16.Ко је израдио скулптуру „Победник“ на Калемегдану у Београду? 

а) Ђорђе Јовановић   г) Живојин Лукић 

б) Иван Мештровић   д) Ристо Стијовић 

в) Тома Росандић   ђ) Симеон Роксанди 

 

17. Производ чија је цена 200 динара прво је поскупело 10% а затим појефтинило 10%. Нова цена 

тог производа је: 

а) 200 динара   г) 180 динара 

б) 202 динара                д) 220 динара 

в) 198 динара                 ђ) 195 динара 

 

18. Службени језик у Бразилу је: 

а) шпански   г) италијански  

б) португалски                д) немачки 

в) бразилски                 ђ) марокански 

 

19. На новчаници од 5000 динара налази се лик: 

а) Милоша Црњанског  г)  Доситеја Обрадовића 

б) Вука Караџића               д) Слободана Јовановића 

в) Николе Тесле    ђ) Милутина Миланковића 

 

20. Маслинову гранчицу као симбол мира, у кљуну носи: 

а) врабац   г) голуб 

б) соко      д) славуј 

в) орао      ђ) ласта 

 

21. ,,Дајте ми чврсту тачку у простору и ја ћу померити земљу“ рекао је: 

а) Цезар                  г) Еуклид 

б) Галилеј    д) Архимед 

в) Аристотел    ђ) Сократ 
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22. Који глумац није играо у филму ,,Ко то тамо пева“: 

а) Драган Николић  г) Павле Вуисић 

б) Данило Бата Стојковић д) Богдан Диклић 

в) Александар Берчек   ђ) Бора Тодоровић 

 

23. Реч вундеркинд означава: 

а) бебу са играчком  г) татино дете 

б) љуто дете    д) мамино дете 

в) чудо од детета  ђ) размажено дете 

 

24. Под перманентним образовањем подразумева се: 

а) образовање у иностранству  г) образовање у младост 

б)  образовање које траје непрестано д) образовање пре школе 

в) образовање у школи                             ђ) образовање које је прекинуто 

 

25. Антерија је: 

а) стара грађевина  г) део народне ношње 

б) део лимфног система    д) примитивни облик живота 

в) земљана посуда  ђ) позоришна представа 

 

 

26. Колико месеци у години има 31 дан: 

а) пет    г) седам 

б) осам                             д) девет 

в) шест                ђ) четири 

 

27. Манастир Грачаница је задужбина: 

а) краља Милутина               г) цара Душана   

б) Стефана Немање               д) краљице Јелене Анжујске 

в) краља Стефана Дечанско          ђ) Стефана Лазаревића  

 

28. Енологија се бави проучавањем: 

а) поврћа                           г) међуљудских односа  

б) маркетинга                   д) мултимедијалних техника  

в) вина                ђ) накита 

 

29. Румба је врста плеса која је настала у: 

а) Мађарској  г) Русији 

б) Мексику                       д) Куби 

в) Немачкој               ђ) Норвешкој 

 

30. Mick Jagger је фронтмен које рок групе: 

а) Metallica               г) Deep Purple 

б) Nirvana                         д) Led Zeppelin 

в) Pink Floyd               ђ) Rolling Stones 
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ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ, БР. 2 

 

 

 

1. Најпопуларнија дела Јохана Штрауса су: 

а) симфоније 

б) валцери 

в) полке 

 
2.  Мишићни орган чије затезање и опуштање доводи до убацивања ваздуха у плућа и истискивања ваздуха 

из плућа назива се: 

а) дијафрагма 

б) плућна марамица 

в) бронха 

 

3.  „Veni, vidi, vici”- „Дођох, видех, победих” изговорио је: 

а) Наполеон 

б) Александар Македонски 

в) Цезар 

 

4. Најпознатија српска атлетичарка у дисциплини у скоку у даљ је: 

а) Јасна Шекарић 

б) Ивана Шпановић 

в) Маја Огњеновић 

 

5. Број 3,14159... означавамо са: 

а)   

б)   

в)   

 

6. Шта је кроки? 

а) једноставни цртеж 

б) свечана песма 

в) јело од кромпира 

 

7. Обраду података на компјутеру обавља: 

а) меморија 

б) CPU (Central Processing Unit) 

в) тастатура 

 

8. За човека кажемо да је ХИПОХОНДАР: 

а) ако често сањари 

б) кад је претерано стидљив 

в) кад умишља да је болестан 

 

9. Ангина пекторис је: 

а) латинска изрека 

б) обољење срца 

в) врста бактерије 

 

10. Дужина од једне миље износи: 

а) од 1500-2000 метара 

б) између 400 и 500 метара 

в) тачно 5000 метара 
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11. Мајсторски компонована слика „Тајна вечера“ дело је: 

а) Салвадора Далија 

б) Анри Матиса 

в) Леонарда да Винчија 

 

12. Митско биће КЕНТАУР је: 

а) човек са крилима 

б) пола човек, пола коњ 

в) пола човек, пола бик 

 

13 МИЗАНТРОП: 

а) мрзи људе 

б) обожава жене  

в) мучи животиње 

 

14. Роман „100 година самоће“ написао је: 

а) Херман Хесе 

б) Рајнер Марија Рилке 

в) Габриел Гарсија Маркес 

 

15. Принцип „Ако нешто може поћи наопако, поћи ће“ спада у: 

а) Марфијеве законе 

б) законе Дивљег Запада 

в) Буриданова правила 

 

16. Ко преноси Лајмску болест? 

а) комарац 

б) крпељ 

в) пацов 

 

17. У ком граду се налази музеј Аја Софија? 

а) Софија 

б) Истанбул 

в) Рим 

 

18. Песму „Емина“ написао је: 

а) Јован Дучић 

б) непознати народни песник 

в) Алекса Шантић 

 

19. Ко је проналазач наизменичне струје? 

а) Тесла 

б) Едисон 

в) Маркони 

 

20. Највећи континент на Земљи је: 

а) Америка 

б) Аустралија 

в) Азија 

 

21. „ Велика јабука“ је популаран назив за град: 

а) Мелбурн 

б) Њујорк 

в) Јоханезбург 
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22. Амам (хамам) је: 

а) турско купатило 

б) арапски поздрав 

в) исламска молитва 

 

23. Александар Велики, антички војсковођа, био је ученик: 

а) Платона 

б) Аристотела 

в) Сократа 

 

24. Каинов грех је: 

а) прељуба 

б) велеиздаја 

в) братоубиство 

 

25. Израз КОНСЕНЗУС значи: 

а) расправа 

б) тајно гласање 

в) сагласност 

 

26. Репрезентација која је освојила Европско првенство у кошарци за жене 2015. године је: 

а) Француска 

б) Србија  

в) Италија 

 

27. У ком граду је крунисан Цар Душан за цара? 

а) Скопље 

б) Солун 

в) Крушевац 

 

28. Реверс је: 

а) начин безготовинског плаћања 

б) потврда о пријему позајмљене ствари 

в) непотписана меница 

 

29. Хиландар је: 

а) српски манастир у Грчкој 

б) манастир у Јерусалиму 

в) српски манастир у Србији 

 

30. Поређајте боје српске заставе одозго на доле: 

а) плаво, бело, црвено 

б) црвено, плаво, бело 

в) бело, плаво, црвено 
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ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ, БР. 3 

 

 

 

1. Естетика се бави проучавањем: 

а) морала    г) теорије и праксе политике 

б) друштва    д) старења 

в) људског живота и културе  ђ) уметности  

  

2. Које године се одиграо Косовски бој? 

а) 1839     г) 1879 

б) 1389     д) 1798 

в) 1938     ђ) 1789 

 

3. Оригами је: 

а) вештина креирања облика од папира г) компјутерска уметност 

б) сликарска техника   д) врста песме 

в) врста плеса    ђ) јело од кромпира 

 

4. Шта је дебакл? 

а) велики успех    г) неуспех 

б) лош сан    д) радост 

в) разочарење    ђ) добитак 

 

5. Колико месеци у години има 31 дан? 

а) три     г) седам 

б) пет     д) осам 

в) шест     ђ) десет 

 

6. Кратке приче у којима су главни ликови животиње или биљке су: 

а) приповетке    г) бајке 

б) новеле    д) цртице 

в) басне     ђ) епови 

 

7. Борина недеља се одржава у: 

а) Лесковцу    г) Пироту 

б) Нишу    д) Врању 

в) Јагодини    ђ) Алексинцу 

 

8. Гејзер је извор: 

а) хладне воде     г) воде у пећини 

б) минералне воде    д) реке 

в) слане воде     ђ) вреле воде 

 

9. Змајеве дечје игре одржавају се у: 

а) Новом Саду     г) Пожаревцу 

б) Београду     д) Нишу 

в) Шапцу     ђ) Суботици 

 

10. Групи не припада: 

а) Ана Ивановић     г) Ана Станић 

б) Александар Ђорђевић    д) Тијана Бошковић 

в) Немања Видић    ђ) Новак Ђоковић 
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11. Самосугестија је: 

а) наговарање самог себе на нешто г) дијалог између више људи 

б) страх од висине                д) групни рад 

в) опчињеност собом   ђ) врста игре 

 

12. Педагошка дисциплина која се бави процесом наставе је: 

а) нумизматика                              г) дидактика 

б) филологија                 д) андрагогија 

в) хералдика    ђ) антропологија 

 

13. Главна награда на Међународном филмском фестивалу у Берлину назива се : 

а) Златна палма            г) фризура 

б) Сребрни лав                            д)  Кристални глобус 

в) Европски победник           ђ) Златни медвед 

 

14. Збир унутрашњих углова у троуглу је:  

а) 360°   г) 90° 

б) 180°   д) 200° 

в) 120°   ђ) 190° 

 

15. Добитник Нобелове награде за књижевност 2019. год. је:  

а) Боб Дилан   г) Емир Кустурица 

б) Светлана Алексијевич  д) Петер Хандке 

в) Казуо Ишигуро  ђ) Херта МИлер 

 

 

 

16. Београдски аеродром носи назив: 

а) Михаило Пупин  г)  Јосиф Панчић 

б) Никола Тесла   д) Владе Дивац 

в) Новак Ђоковић  ђ) Милутин Миланковић 

 

 

17. Главни град Португала је: 

а) Порто  г) Валенсија 

б) Лисабон  д) Малага 

в) Брага                ђ) Мадрид 

 

 

18. Пандорина кутија као последњу у себи чува: 

а) утеху                г) наду 

б) срећу   д) успомену 

в) страх   ђ) чежњу 

 

19. У ком граду живе књижевни јунаци Ромео и Јулија: 

а) Равени   г) Верони 

б) Фиренци   д) Вићенци 

в) Риму    ђ) Венецији 

 

20. Ко од наведених глумаца није глумио у филму ,,Ко то тамо пева“: 

а) Павел Вуисић    г) Александар Берчек 

б) Драган Николић   д) Богдан Диклић 

в) Данило Бата Стојковић  ђ) Бора Тодоровић 

 

21. Gaudeamus Igitur је : 
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а) химна васпитача                 г) химна вртића 

б) студентска химна    д) професорска химна 

в) химна спортиста    ђ) химна Француске 

 

22.  На Савском тргу у Београду је у току постављање споменика: 

а) кнезу Лазару                                г) цару Душану 

б) краљу Милутину   д) Милошу Обилићу 

в) Стефану Немањи   ђ) Доситеју Обрадовићу 

 

23. Кojим словом се на мапама и компасима означава исток: 

а) F    г) I 

б) E    д) G 

в) S    ђ) W 

 

24. Способност обављања више задатака у исто време је: 

а) мултитаскинг                 г) анксиозност 

б) корелација    д) асертивност 

в) жртвовање    ђ) хедонизам 

 

 

 

25. Постепено појачавање звука у музици назива се: 

а) форте      г) пиано 

б) фуга                             д) крешендо 

в) менует  ђ) легато 

 

 

 

26. У сложеницама префикс ,,псеудо“ има значење: 

а) слабо   г) лажно 

б) верно   д) назадно 

в) старо   ђ) болно 

 

27. Вештина састављања и решавања загонетки назива се: 

а) еурека   г) зенитизам 

б) енциклика   д) судоку 

в) синологија   ђ) енигматика 

 

28. Уколико се скијате на Брезовици, налазите се у националном парку: 

а) Тара                 г) Копаоник 

б) Фрушка гора   д) Ђердап 

в) Шар Планина   ђ) Дурмитор 

 

29. Међународна ознака наше валуте – динара је: 

а) DEN                              г) RDS 

б) DRS   д) DNR 

в) RSD                              ђ) DIN 

 

30. Радивој Раша Попов био је наш познати: 

а) оперски певач   г) новинар и писац за децу 

б) одбојкашки тренер  д) архитекта 

в) иконописац   ђ) диригент и композитор 
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