
ТЕСТ – 2 
 

1. Најстарији српски споменик писан ћирилицом (XII век) на српскословенском језику је 
_______________________________. 
              (назив споменика) 

 
2. Заокружи слово испред тачног одговора. Приповетку "Кроз мећаву" написао је: 

а)  Лаза Лазаревић,   б)  Петар Кочић,   в)   Симо Матавуљ 
 
3. Први књижевни језик свих Словена био је: 

а)  прасловенски,     б)  старословенски,     в)  рускословенски 
(заокружи слово испред тачног одговора) 

 
4. Препиши правилно, писаним словима, следећу реченицу: 

ДОСТОЈЕВСКИ ВЕЛИКИ РУСКИ ПИСАЦ РЕКАО ЈЕ ЛЕПОТА ЋЕ СПАСИТИ СВЕТ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Наведи име писца и назив дела на основу следећег исечка: 

"Његова Миона остаде самохрана с троје сирочади. Два синчића и једна кћи." 
_____________________________, _____________________________. 
       (име и презиме писца)                                                (назив дела) 

 
6. Допуни следеће фразеологизме: 

а)  Носити главу у _________________, 
б)  Обећавати куле и _______________, 
в)  Тражити длаку у  _______________. 

 
7. Подвуци три речи у којима запажаш одступања од гласовне промене једначење угласника 

по звучности:    председник,   претчас,   бурегџија,   људски,   одштета 
 
8. Подвуци објекат у следећој реченици: 

Његов ага Ибрага, сарач, дошао са четири коња и једним момком да обере своју половину 
шљива. 

 
9. Одреди врсту зависне реченице: 

Ко рано рани,  две среће граби. 
__________________________ 
    (назив зависне реченице) 

 
10. Коју службу (функцију) у реченици врши подвучени реченички члан. 

Јуче је Јанка много болела глава. _______________________________ 
                            (служба речи) 
 

11. Повежи линијама наведена дела са наведеним историјским догађајима. 
1.  Крвава бајка  (Д.Максимовић)  а)  Косовски бој 
2.  Мемоари  (Прога Матеја Ненадовић) б)  Други светски рат 
3.  Смрт мајке Југовића  (народна песма) в)  Први српски устанак 

 
12. Заокружи слово испред исказа који се односе на баладу као песничку врсту: 

а)  Пева о значајним историјским догађајима; 
б)  Завршава се трагично; 
в)  Има установљену песничку форму; 
г)  Садржи лирске и епске елементе. 



13. Напиши називе врста подвучених синтагми: 
1. У пословницама се налазе најдрагоценије мудрости живота. 

 _______________________ 
          (назив синтагме) 
       2.  Веома брзо је решио све задатке. 
 _______________________ 
          (назив синтагме) 
       3.  Прочитавши стару књигу, открила је значење многих речи. 
 _______________________ 

         (назив синтагме) 
 
14. Одреди службу подвучених речи у реченици: 

Закаснио је због превоза. ___________________________ 
        (служба речи) 
 
15. Направи присвојни придев са суфиксом (наставком) – ин од именице: 

Госпођица   ________________________. 
   (присвојни придев) 

 
16. Препознај стилску фигуру у стиху: 

"Чуј како јауче ветар..."  __________________________ 
              (назив стилске фигуре) 

 
17. Од речи прехрана направи изведену реч са суфиксом (наставком) – бени. Која гласовна 

промена се извршила?   _________________________,   _____________________________ 
              (изведена реч)                                   (гласовна промена) 

 
18. У наведеној реченици одреди падеж подвучене речи и његово значење. 

Петар је вешто баратао пиштољем. 
______________________, _______________________ 
              (падеж)        (значење) 

 
19. Које гласовне промене су извршене у речи – ЗАДАЦИ? 

_________________,     _________________,     _________________ 
 
20. Заокружи слово испред правилно написане реченице: 

а)  Ништа ми није рекао у вези тога. 
б)  Ни о чему нисмо разговарали. 
В)  Поздравио је све испред свог одељења. 


