1. Напиши две граматички исправне реченице о књизи коју волиш
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
2. Заокружи слово испред реченице у којој је подвучена РЕЧЦА написана правилно
а) Ти си, додуше, био на тој утакмици.
б) Ми смо, уствари, закаснили на час.
в) Он никада не касни, на против увек дође на време
3. Заокружи слово испред наслова књижевног дела које говори о истом историјском догађају као и
Мемоари Проте Матеје Ненадовића
а) Сеобе, Милош Црњански
б) Бој на Мишару, народна песма
в) Горски вијенац, П. П. Његош
4. Подвуци у сваком пару речи ону реч којој је извршена гласовна промена. Напиши назив те
гласовне промене
1. дисах – дишем _________________________
2. стан – стамбени _______________________
3. крут – крући ___________________________
5. Напиши којим врстама зависних реченица припадају реченице у следећим примерима:
1. Говорили су да је градњу ометала вила Бродарица ____________________________
2. Мада је био крај лета, вода је била замућена од кише. __________________________
3. Из околних села поврве свет да види мост. ___________________________________
6. Облик песме састављене од 14 стихова, распоређених у два катрена (строфе од четири стиха) и
две терцине (стрифе од три стиха) назива се __________________________ .
7. Народна епска песма „Бој на Мишару” припада циклусу песама ______________________,
(назив циклуса)
Њен аутор (народни певач) је _______________________________.
(име певача)
8. У основи српског књижевног језика су млађи екавски и (и)јекавски говори, а то су:
_________________________; _________________________ .
(назив говора)
(назив говора)
9. Одреди падеж и његово значење у подвученим речима:
Узнемирене птице су скакутале по прегрејаном крову.
Падеж ____________________________ значење ____________________________

10. Повежи књижевне јунаке са ауторима у чијим се делима они појављују, тако што ћеш уписати
одговарајући број испред сваког лика (два аутора су сувишна)
1. Антоније Исаковић
2. Стеван Сремац
___ кмет Симан
3. Стјепан Митров Љубиша
___ Кањош Мацедоновић
4. Бранко Ћопић
___ Фема
5. Јован Стерија Поповић
___ поп Ћира
6. Иво Андрић
11. Које две стилске фигуре препознајеш у следећим стиховима.
„Борови мали сребрни,
Борови стражаре у сутону.”
а) __________________

б) ____________________

12. Заокружи слово испред тачно написане реченице:
а) Требате да пожурите!
б) Потшишај се, види какав си!
в) Немајући куд и не рачунајући ни на кога, повукао се сасвим.
13. Које су гласовне промене извршене у речи ишамарати
_____________________________, _________________________, _________________________.
14. У следећем стиху заокружи звучне сугласнике
Како у глави да буде коса?
15. Која се година сматра победом Вукове језичке реформе? Заокружи слово испред тачног одговора
а) 1850.

б) 1819.

в) 1847.

16. У речи ЛЕД надзубни сонант замени усненим назалним сонантом и напиши добијену реч
____________.
17. „А ко беху они диви,
Који су те напред звали,
Који су те ојачали,
Који су ти крила дали?”
Наведени стихови су из песме ______________________, а њен аутор је ________________________
(назив песме)

(назив аутора)

18. У синтагми ЈАТО ГЛАДНИХ ГАВРАНОВА подвуци главну реч.
19. Препиши правилно следећу реченицу:
Оне сада седе кући и неразмишљају на ту тему
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
20. Наброј књижевне родове:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

