
1. Наведи наслов  песме и име и презиме писца песме из које су стихови: 
"АЛ' ЈЕДАН ИЗРАЗ, ЈЕДНУ МИСАО 
 ЧУЋЕШ У БОРБЕ СТРАШНОЈ ЛОМЉАВИ, 
 ОТАЏБИНА ЈЕ ОВО СРБИНА." 
___________________________ , ___________________________________ 
             (наслов песме)          (име и презиме писца)   

 
2. Балада је: 

а)  народна лирска песма,    б)  описна  песма,   в)  епско-лирска песма, 
г)  уметничка лирска песма. 
(Заокружи  слово испред тачног одговора) 

 
3. Први књижевни језик Словена звао се __________________________, а прво словенско 

               (назив језика) 
писмо звало се  _________________________. 
                                         (назив писма) 

 
4. Из које народне песме су следећи стихови: 

"НЕ ЧЕКАЈ МЕ У ДВОРУ БИЈЕЛОМ, 
  НИ У ДВОРУ НИ У РОДУ МОМЕ." 
_______________________________ 
               (назив песме) 

 
5. Подвуци речи које нису правилно написане: 

ШЕСТОТИ,  ОТЦЕПИТИ,  ДРУГЧИЈЕ,  ПОТЦРТАТИ,  КРАЉИЦИН. 
 
6. Подели речи на слогове  усправним цртама: 

а)  МАНАСТИРСКИ,       б)  ЗАДОВОЉСТВО,      в)   РОПСТВО, 
г)  БУДУЋНОСТ. 

 
7. Приповетку "Пилипенда" написао је   __________________________________. 

           (име и презиме писца) 
 
8. МАЛА СТАРИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СКЛОНИЛА СЕ ЗА НАЈГУШЋОМ 

ГОМИЛОМ КУЋА, У СРЕДИНИ. 
 
Песничка слика у наведеној реченици остварена је употребом:    а)  градације,    
б)  персонификације,   в)  ономатопеје,   г)  епитета. 
(Заокружи слова испред тачних одговора) 

 
9. Подвуци придеве у следећој реченици: 

ПРВИ ПУТ САМ ВИДЕО НЕКОГ СА ОЗБИЉНИМ ЛЕПИМ ОЧИМА КОЈЕ СУ СЕ 
НАЗИРАЛЕ ИСПОД СВИЛЕНОГ ШАЛА, СА ОСМЕХОМ ПОПУТ МАРИНИНОГ. 

 
10. Препиши правилно писаним словима следеће реченице: 

а)  НЕЗНАМ И НЕСМЕМ ДА ВОЗИМ РОЛЕРЕ  И НЕМОЈ ТЕ ДА МЕ ТЕРАТЕ. 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
б)  МАРКО СЕ ПОСВАЂАО СА ЊЕГОВОМ СЕСТРОМ, А ЈА СЕ СА НИКИМ НЕ  
     СВАЂАМ. 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 



11. Напиши словима следеће бројеве: 
163  ______________________________,    60  ___________________________, 
400  _________________.  13. ________________,     XI  ___________________. 

 
12. Подвуци корен следећих речи: 

ЛЕКАРСКИ,    ЗИДАР,     РАЗГРАНИЧИТИ. 
 
13. Напиши глаголски прилог садашњи глагола:   СЕДЕТИ  ________________________. 

СЕЋИ  _________________________,   ПЕЋИ  ______________________________. 
 
14. Испред имена аутора (писца) напиши број којим је означено његово дело. Назив 

једног дела је вишак. 
1. МРТВО МОРЕ 
2. КРОЗ МЕЋАВУ     - Лаза Лазаревић 
3. СВЕ ЋЕ ТО НАРОД ПОЗЛАТИТИ  - П. Петровић Његош 
4. ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ     - Петар Кочић 
5. КАЊОШ МАЦЕДОНОВИЋ   - Радоје Домановић 

 
15. Напиши у ком је роду, броју и падежу подвучена именица: 

Ко ради, не боји се глади. 
род _______________,   број _______________,   падеж _______________  . 

 
16. Напиши које су гласовне промене извршене у следећим речима: 

ишчистити  ______________________,         ________________________, 
лишће       ______________________,         ________________________, 
педесет     ______________________,         ________________________, 
врапци         ______________________,         ________________________. 

 
17. Одреди у ком су падежу  подвучене именице 

Са страхом је гледао маче у кутији од картона. 
са страхом  _______________,    маче   ___________,  у кутији  ___________________, 
од картона  _______________. 

 
18. Напиши синониме следећих речи: 

ђак  _______________,   врат  __________________,   папир  _____________________, 
домовина  _________________,   вокал   ____________________. 

 
19. Заокружи слово испред реченице са правилно употребљеним падежом. 

а)  Јуче сам био у град да купим ципеле. 
б)  Сутра нећу бити кући. 
в)  Бака је за доручак изнела сира и хлеба. 

 
20. У наведеној реченици одреди службу подвучених речи. 

УЖИВАЈУЋИ У ПОГЛЕДУ НА УСТАЛАСАНУ ВОДУ, ЛАГАНО СМО 
ПРЕЛАЗИЛИ СТАРИ  МОСТ СА КАМЕНИМ ЛУКОМ.  
усталасану  __________________,  лагано  ___________________,  стари  мост 
___________________,  са  каменим  луком  _______________________. 

                  (у односу на мост) 
 
 
 
 



 
 
 

РЕШЕЊА  (ТЕСТ  1) 
 
 
 

1. Отаџбина,  Ђура  Јакшић 
2. в) 
3. старословенски,  глагољица 
4. Хасанагиница 
5. шестоти,  другчије,  краљицин 
6. ма|на|стир|ски,   за|до|вољ|ство,    роп|ство,     бу|дућ|ност 
7. Симо Матавуљ 
8. б,  г 
9. озбиљним,  лепим,  свиленог,  Марининог 
10. а)  не знам,   не  смем,  немојте 

б)  својом,  ни  са  ким 
11. сто шездесет (и) три,   шездесет,   четиристо  (четири стотине),  тринаести,  једанаести 
12. лек,   зид,   гран 
13. седећи,   секући,   пекући 
14. 3,  4,  2,  1 
15. женски,  једнина,  генитив 
16. (ЈСПЗ,  ЈСПМТ);   (ЈОТОВАЊЕ,  ЈСПМТ);   (СПЗ,  САЖИМАЊЕ-ГУБЉЕЊЕ),  (ЈСПЗ, 

НЕПОСТ.-А) 
17. инструментал,  акузатив,  локатив,  генитив 
18. ученик,  шија,  хартија,  отаџбина,  самогласник 
19. в) 
20. атрибут,  п.о. за начин,  (прави)  објекат,  атрибут 


