
Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е С Т О В И 
СА КЛАСИФИКАЦИОНИХ ИСПИТА 

(1994 – 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Шабац, 2022 

 



 2 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

И 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(1994. године) 

 
 
 

1. Напиши у облику управног говора реченицу ПРИЈАТЕЉ МЕ ЈЕ ПОДСЕТИО ПРЕД 
ПОЛАЗАК ДА ОБАВЕЗНО ПОНЕСЕМ ПИСМО. 

_________________________________________________________________ 1 поен 

2. У реченици ЉИЉАНА МОРА ДА БУДЕ ДОБАР СТРУЧЊАК издвој предикат и 
напиши која је то врста предиката. 

_________________________________________________________________     1 поен 

3. У ком глаголском облику је предикат у реченици ИЗУЗЕТНО СМО СЕ РАЗУМЕЛИ. 

_________________________________________________________________ 1 поен 

4. Подвуци глаголски облик у реченици ЂАЦИ СЕ ИГРАХУ ПРЕД ПОЧЕТАК ЧАСА. 

_________________________________________________________________     1 поен 

5. Уреди и исправно напиши реченицу ПОШЛИ СУ У РИБОЛОВ ДА СА ГОЛИМ 
РУКАМА ЛОВЕ РИБЕ. 

_________________________________________________________________ 1 поен 

6. Наведи правилне облике компаратива следећих придева: 

висок __________________                                           0.5 поена 
велик  __________________                                          0.5 поена 
мио   __________________                                          0.5 поена 

7. Акцентуј речи 

ЗДРАВЉЕ, ЛИЦЕ, МАЈИЦА, СНАГА                           1 поен 

8. Подвуци правилно написане речи: 

подстаћи, постаћи, потстаћи, поткресати, подкресати                      1 поен 

9. Да ли је реч ДОМАЗЕТ (заокружи тачан одговор): 

1. изведена реч 
2. полусложеница 
3. сложеница          1 поен 

10. Подвуци правилно написане речи: 

пијонир, станбени, виолина, оделење, стогодишњак, судијски   1 поен 

11. Ономатопеја је стилска фигура која означава (заокружи тачан одговор): 

1. поређење ствари у природи 
2. подражавање гласова и звукова у природи 
3. давање особина човека предметима                                   1 поен 
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12. Рима је (заокружи тачан одговор): 

1. гласовно подударање речи 
2. цезура после четвртог слога 
3. део слободног стиха                                                   1 поен 

13. Жаргон је (заокружи тачан одговор): 

1. посебан говор одређене друштвене групе 
2. посебан говор оних са говорном маном 
3. познавање и комуницирање страним језиком                           1 поен 

14. Синоними су (заокружи тачан одговор): 

1. речи истог облика које се употребљавају за различити садржај 
2. речи различитог облика истог или сличног значења                    1 поен 

15. Дијалог је (заокружи тачан одговор): 

1. говор једног лица 
2. непосредно обраћање говорника саговорнику     1 поен 

16. Вук Стефановић Караxић је објавио свој превод Новог завјета (заокружи тачан 
одговор): 

- 1849. 
- 1847. 
- 1857.           1 поен 

17. Пажљиво прочитај стихове: 

“Св'јет је овај тиран тиранину, 
а камо ли души благородној. 
Он је сустав паклене неслоге ...” 

Наведи: 
1. Тачан назив дела и име и презиме писца 
______________________________________________________________ 1 поен 
2. Ко казује горе наведене стихове (име лика) 
______________________________________________________________ 1 поен 

18. Композиција романа “На Дрини Ћуприја” је (заокружи тачан одговор): 

1. новелистичка 
2. роман-река 
3. роман хроника                                                       1 поен 

19. У роману “Лелејска гора” излагање главног јунака је најчешће (заокружи тачан 
одговор): 

1. у првом лицу 
2. унутрашњи монолог 
3. у трећем лицу                                                        1 поен 

20. 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 ___________________________________    1 поен 
2. Назив романа је __________________________________________     1 поен 
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21. Наведи најмање два лика из романа “Проклета авлија” 

________________________________________________________________ 1 поен 

22. Одреди о ком је роману реч на основу почетка 

“Више се знало и причало о њеним чукундедама и прадедама, него о њима самим' о 
оцу јој, матери па чак и о њој – Софки”. 

1. Тачан назив рома је _________________________________________ 1 поен 
2. Име и презиме писца је ______________________________________ 0,5 поена 

23. Франц Кафка говори о главном јунаку Јозефу К. у роману 

_________________________________________________________________ 1 поен 

24. Дело Доситеја Обрадовића припада (подвуци тачан одговор): 

романтизму, класицизму, просветитељству                                1 поен 

25. Познато дело “Хазарски речник” написао је (заокружи тачан одговор): 

1. Милорад Павић 
2. Данило Киш 
3. Борислав Пекић                                                      1 поен 

26. Религијско-књижевни састави на библијске теме које је црква одбацила и забранила 

су _______________________________________________________________    1 поен 

27. Мемоари су врста књижевног дела у коме се излажу (заокружи тачан одговор): 

1. успомене аутора 
2. успомене познатих људи 
3. сећања главних јунака                                                 1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
 
1. Пријатељ ме је подсетио: “Пред полазак обавезно понеси писмо.” 

2. мора да буде добар стручњак - именички 

3. перфект 

4. се играху 

5. Пошли су у риболов да голим рукама лове рибу. 

6. виши, највиши; већи, највећи; милији, најмилији 

7. ЗДРАВЉЕ, ЛИЦЕ, МАЈИЦА, СНАГА 

8. подстаћи, поткресати 

9. сложеница 

10. виолина, стогодишњак, судијски 

11. подражавање гласова и звукова у природи 

12. гласовно подударање речи 

13. посебан говор одређене друштвене групе 

14. речи различитог облика истог или сличног значења 

15. непосредно обраћање говорника саговорнику 

16. 1847. 

17. “Горски вијенац”, Петар Петровић Његош;   Игуман Стефан 

18. новелистичка 

19. унутрашњи монолог 

20. Милош Црњански;    “Сеобе” 

21. Карађоз, Ћамил ... 

22. “Нечиста крв”;     Борисав Станковић 

23. “Процес” 

24. просветитељству 

25. Милорад Павић 

26. апокрифи 

27. успомене аутора 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(1995. године) 

 
 
 

1. Прво словенско писмо је (заокружи тачан одговор) 

1. ћирилица 
2. латиница 
3. глагољица          1 поен 

2. Наведите компаративе и суперлативе следећих придева 

  компаратив                                         суперлатив 

ВИСОК  ____________________  ____________________ 
ВЕЛИК  ____________________  ____________________ 
ЗАО  ____________________  ____________________ 1 поен 

3. Напишите облик номинатива множине и збирну именицу од следећих заједничких 
именица 

 номинатив множине                              збирна именица 

ПРУТ  ____________________  ____________________ 
СНОП  ____________________  ____________________ 
ГРОЗД  ____________________  ____________________ 1 поен 

4. У реченици Милан БЕЈАШЕ СТИГАО издвојене речи су у глаголском облику 
(заокружите тачан одговор) 

1. имперфекту 
2. перфекту 
3. аористу 
4. плускванперфекту                                                        1 поен 

5. Да ли је реч СЛАВОЛУК (заокружите тачан одговор) 

1. изведена реч 
2. полусложеница 
3. сложеница                                                             1 поен 

6. У реченици Гледао је у њега БЕЗ СТРАХА за издвојени реченични члан одреди 

падеж __________________________________________________________ 
службу (функцију) _______________________________________________     1 поен 

7. Једносложне речи имају само _________________ акценте                   1 поен 

8. У реченици Јован је једини награђени ученик подвуци предикат   1 поен 

9. Напишите у инверзији временску реченицу од ових реченица: 

Јована је пролазила улицом. Њене су пријатељице гледале у излоге. 
_______________________________________________________________      1 поен 
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10. ЗАНИМЉИВО путовање завршило се СВАЂОМ. Коју службу у реченици имају 
издвојене речи: 

ЗАНИМЉИВО __________________________________________________ 
СВАЂОМ ______________________________________________________ 1 поен 

11. Подвуци правилно написан облик: 

ПОДПРЕДСЕДНИК, ПОТПРЕТСЕДНИК, ПОТПРЕДСЕДНИК           1 поен 

12. Подвуци непроменљиве речи: 

јутро, пре, додуше, стан, два, дакле                                           1 поен 

13. Подвуци просте глаголске облике: 

презент, перфекат, инфинитив, футур други, аорист                          1 поен 

14. Прво словенско писмо створио је (заокружите тачан одговор) 

1. Вук Стефановић Караxић 
2. Ћирило 
3. Доситеј Обрадовић                                                       1 поен 

15. СИНТАГМА је (подвуците тачан одговор) 

пословица, наука о речима, скуп речи                                        1 поен 

16. ХОМОНИМИ су (заокружите тачан одговор) 

1. речи истог облика које се употребљавају за означавање различитих садржина 
2. речи различитог облика истог или сличног значења                        1 поен 

17. Књижевно-научне врсте су (заокружите тачне одговоре) 

1. поема 
2. биографија 
3. мемоари 
4. дневник                                                                  1 поен 

18. Вук Караxић је наше народне песме поделио на ________________________________ и 
___________________________________ песме.                            1 поен 

19. Стихови 

“Куме Марко, бог ти помогао! 
Твоје лице св'јетло на дивану! 
Твоја сабља сјекла на мејдану! 
Нада те се не нашло јунака! 
Име ти се свуда спомињало, 
Док је сунца и док је мјесеца!” 
Што су рекли тако се и стекло. 

припадају песми ____________________________________________ 
а изговара их ____________________________________________        1 поен 

20. Милош Црњански се сматра творцем (заокружите тачан одговор) 

1. зенитизма 
2. суматраизма 
3. надреализма                                                              1 поен 
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21. “Ту има ситних и крупних преступника, од дечака који је украо са тезге грозд или 
смокву до светских варалица и обијача, има невиних и набеђених, малоумних и 
изгубљених, или омашком доведених људи из Цариграда и из целе земље.” 

Ово је одломак из књижевног дела ________________________________ 
Име и презиме писца је __________________________________________  1 поен 

22. Пажљиво прочитај стихове 

Срце моје самохрано, 
ко те дозва у мој дом, 
неуморна плетисанко, 
што плетиво плетеш танко, 
међу јавом и међ сном. 

Наведите тачан назив песме ______________________________________ 
Песму је написао ____________________________________________  1 поен 

23. У роману ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА аутор __________________________ 

је описао средину (град) __________________________________________ 1 поен 

24. Роман БАКОЊА ФРА-БРНЕ аутора _______________________________ 

говори о судбини нашег народа у __________________________________ 1 поен 

25. Када се појаве на сцени ликови Клаудије, Полоније, Хорацио - реч је о (заокружите 
тачан одговор) 

1. Фаусту 
2. Дон Кихоту 
3. Хамлету                                                                1 поен 

26. СОФКА и ГАЗДА МАРКО су ликови из познатог романа 

Наведите наслов романа ________________________________________ 
Име и презиме писца ___________________________________________ 
Радња романа је смештена у _____________________________________  1 поен 

27. Подвуците ликове из ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ Ива Андрића 

везир Јусуф, Ћамил-ефендија, фра-Петар, Ћоркан, Хаим                    1 поен 

28. ИЛИЈАДА и ОДИСЕЈА подељене су у (заокружите тачан одговор) 

1. 24 певања 
2. 20 певања 
3. 25 певања                                                              1 поен 

29. ХАЗАРСКИ РЕЧНИК Милорада Павића је по својој форми (заокружите тачан одговор) 

1. роман-река 
2. роман-лексикон 
3. психолошки роман                                                     1 поен 

30. Метафора је стилска фигура која се заснива на (заокружите тачан одговор)  

опису природе, поређењу, опонашању звукова у природи                     1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
 
1. глагољица 

2. виши, највиши;  већи, највећи; гори, најгори 

3. прутови, пруће;  снопови, снопље;   гроздови, грожђе 

4. плускванперфекту 

5. сложеница 

6. генитив;   прилошка одредба за начин 

7. силазне 

8. је једини награђени ученик 

9. Док је Јована пролазила улицом, њене пријатељице су гледале у излоге. 

10. атрибут; прилошка одредба за начин 

11. ПОТПРЕДСЕДНИК 

12. пре, додуше, дакле 

13. презент, инфинитив, аорист 

14. Ћирило 

15. скуп речи 

16. речи истог облика које се употребљавају за означавање различитих садржина 

17. биографија, мемоари, дневник 

18. мушке и женске 

19. Урош и Мрњавчевићи; Цар Урош 

20. суматраизма 

21. Проклета авлија;   Иво Андић 

22. Међу јавом и међ сном;   Лаза Костић 

23. Јаков Игњатовић;    Сентандреја 

24. Симо Матавуљ;   у Далмацији 

25. Хамлету 

26. Нечиста крв; Бора Станковић; у Врању 

27. Ћамил-ефендија;   Фра-Петар;   Хаим 

28. 24 певања 

29. роман-лексикон 

30. поређењу 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(1996. године) 

 
 
 

1. У речима ЛЕШКАРИТИ и ДРУШКАН извршена је гласовна промена 

________________________________________________________________ 1 поен 

2. Наведите суперлативе следећих придева 

добар    ________________________ 
велик    ________________________ 
јак       ________________________       1 поен 

3. Непроменљиве речи су 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 1 поен 

4. Одредите врсту именица (по значењу): 

1. сумња ____________________   2. Јупитер ____________________ 
3. сребро ____________________   4. Петрија ____________________ 
5. милина ____________________   6. јагњад _____________________ 1 поен 

5. Да ли је реч СЛАВОЛУК (заокружити тачан одговор) 

1. изведена реч 
2. полусложеница 
3. сложеница          1 поен 

6. Напишите правилно реченицу: И АКО СУ ПОБЕДИЛИ ФУТДБАЛЕРИ ПРИШТИНЕ 
ПРЕДПОСЛЕДЊИ СУ НА ТАБЕЛИ. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 1 поен 

7. Подвуците субјекат у реченици РАДОСТ, ЛЕПОТА, СЛАВА ПРОЛАЗНЕ СУ СТВАРИ 
У ЖИВОТУ.          1 поен 

8. Одредите падеж и његово значење у посебно означеној речи: 

Увек желим праве речи ЧОВЕКА. 
падеж је ____________________ 
значење је ___________________       1 поен 

9. Подвуците правилно написане речи: 

ПРИПОВЕЦИ, СУДИСКИ, ВИЈОЛИНА, БЕОГРАТСКИ, КЛИЈЕНТ  1 поен 

10. Реченица ЈУЧЕ СЕ НЕУМОРНО РАДИЛО јесте (заокружите тачан одговор) 

1. безлична 
2. непотпуна 
3. лична                                                                    1 поен 

11. Подвуците сложене глаголске облике: 

ИНФИНИТИВ, ПЕРФЕКАТ, ИМПЕРФЕКАТ, ФУТУР II, 
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ, ПРЕЗЕНТ           1 поен 
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12. Први словенски просветитељи били су: 

________________________________________________________________ 
и деловали су у __________ веку       1 поен 

13. Прво житије у српској средњовековној књижевности 

написао је      __________________________________________________ 
назив дела је   __________________________________________________  1 поен 

14. Врсте средњовековне књижевности су (заокружите тачне одговоре): 

1. хигиографије (житија)            4. апокрифи 
2. романсе                          5. псалми 
3. акростих                         6. баладе      1 поен 

15. Пажљиво прочитај стихове: 

Бити ил не бити? – питање је сад. 
Је л' лепше да у души трпимо 
Праћке и стреле судбе обесне 
Или на оружје против мора беда 
Дићи се, и борбом учинити им крај?... 

Ове стихове казује главни јунак по коме је дело и добило назив. 
Наведите: 
Име и презиме писца ____________________________________________ 
Назив дела _____________________________________________________  1 поен 

16. Вуков чувени СРПСКИ РЈЕЧНИК је имао за време његовог живота два издања 

Прво издање објављено је ___________ године. 
Друго издање објављено је ___________ године.                      1 поен 

17. Стихови: 

Нетко бјеше Страхињићу Бане, 
Бјеше Бане у маленој Бањској, 
У маленој Бањској крај Косова, 
Да такога не има сокола. 

припадају песми ____________________________ 
Ту се помињу још ови наши јунаци (заокружите тачне одговоре): 
1. Југ Богдан   4. Краљевић Марко 
2. Цар Душан   5. Пријезда Војвода 
3. Девет Југовића   6. Цар Урош      1 поен 

18. Аутор познате песме СВЕТЛИ ГРОБОВИ је (заокружите тачан одговор): 

1. Ђура Јакшић 
2. Војислав Илић 
3. Јован Јовановић Змај                                                      1 поен 

19. Подвуците ликове из романа НА ДРИНИ ЂУПРИЈА Ива Андрића: 

Хаим, Алихоxа, фра-Петар, Ћоркан, Лотика, Радисав, Ћамил   1 поен 

20. У својим текстовима ПЕВАЊЕ И МИШЉЕЊЕ и РЕАЛНОСТ У ПОЕЗИЈИ 

аутор ___________________________________________________________ 
изнео је основни програм књижевног правца _________________________     1 поен 
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21. Пажљиво прочитајте део сатире познатог нашег сатиричара из периода српског 
реализма: 

“... Плачемо ми јуначки и претимо, а душман се смеје, а ми се досетисмо у јаду Марка, па 
узесмо зивкати човека да устане из гроба да нас брани и свети Косово. Зивкај данас, 
зивкај сутра, зивкај сваки час за свашта: “Устани, Марко!”, “ Дођи Марко!”, “ Погледај, 
Марко, сузе!”, “ Куку, Косово!”, “Шта чекаш, Марко!”...” 
Наведите: 
Име и презиме аутора ____________________________________________ 
Назив сатире ____________________________________________________ 1 поен 

22. У роману НЕЧИСТА КРВ главни јунак је __________________________  1 
поен 

23. Подвуците ликове из романа Милоша Црњанског СЕОБЕ: 

Вук Исакович, Дајана, Аранђел Петровић, Аранђел Исакович                1 поен 

24. Дистих је (заокружите тачан одговор): 

1. строфа од два стиха 
2. строфа од четири стиха 
3. строфа слободног стиха                                                  1 поен 

25. При писању научног рада користи се стил (заокружите тачан одговор) 

1. научно-популарни 
2. научни 
3. књижевно-уметнички                                                    1 поен 

26. Поређење је стилска фигура која има три члана (наведите их) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 1 поен 

27. Цезура у нашој народној поезији је (заокружите тачан одговор): 

1. одмор на крају строфе 
2. пауза после сваког стиха 
3. пауза у десетерцу после четвртог слога                                   1 поен 

28. ИЛИЈАДА и ОДИСЕЈА подељене су у (заокружите тачан одговор): 

1. 20 певања  2. 24 певања             3. 25 певања               1 поен 

29. Аутор песничке збирке ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ је 

________________________________________________________________ 1 поен 

30. Дело ЉУДИ ГОВОРЕ написао је (заокружите тачан одговор): 

1. Растко Петровић     2. Вељко Петровић      3. Петар Петровић        1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
 
1. Једначење сугласника по звучности 

2. најбољи;   највећи;   најјачи 

3. прилози, предлози, свезе, узвици, речце 

4. 1. апстрактна; 2. властита; 3. градивна; 4. властита; 5. апстрактна; 6. збирна 

5. сложеница 

6. Иако су победили фудбалери “Приштине” претпоследњи су на табели. 

7. РАДОСТ, ЛЕПОТА, СЛАВА 

8. у генитиву;   посесивно 

9. ПРИПОВЕЦИ, КЛИЈЕНТ 

10. безлична 

11. ПЕРФЕКАТ, ФУТУР II 

12. Ћирило и Методије;    у деветом веку 

13. Свети Сава;   житије Светог Симеона 

14. хагиографије (житија); апокрифи; псалми 

15. Виљем Шекспир;   Хамлет 

16. 1818. године;    1852. године 

17. Бановић Страхиња;  Југ Богдан;   Девет Југовића 

18. Јован Јовановић Змај 

19. Алихоxа, Ћоркан, Лотика, Радисав 

20. Светозар Марковић; реализма 

21. Радоје Домановић;   Краљевић Марко по други пут међу Србима 

22. Софка 

23. Вук Исакович, Аранђел Исакович 

24. строфа од два стиха 

25. научни 

26. непознати, познати и копула или свеза 

27. пауза у десетерцу после четвртог слога 

28. 24 певања 

29. Десанка Максимовић 

30. Растко Петровић 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(1997. године) 

 
 
 

1. Која је гласовна промена извршена у речима ТОБXИЈА, СВАДБА, ВРАПЦА 

________________________________________________________________ 1 поен 

2. У којем се семантичком (значењском) односу налазе речи ИСПОД и ИЗНАД 

________________________________________________________________ 1 поен 

3. Гласовна промена СНОП - СНОПЉЕ је ____________________________  1 
поен 

4. Непроменљиве речи су ____________________________________________ 1 поен 

5. Наведени скупови речи ТРАЖИТИ ДЛАКУ У ЈАЈЕТУ; КАД НА ВРБИ РОДИ ГРОЖЂЕ 
су (заокружите тачан одговор): 

1. дијалектизми 
2. архаизми 
3. фразеологизми                                                           1 поен 

6. Слагање речи и реченичких чланова у синтагмама назива се ___________ 1 поен 

7. Једносложне речи имају само __________________ акценте, а у вишесложним речима 
силазни акценат стоји на ____________________ слогу.                       1 поен 

8. Да ли је реч ПОДВУЋИ (заокружите тачан одговор): 

1. сложеница 
2. полусложеница 
3. изведена реч                                                               1 поен 

9. Одредите падеж и његово значење у посебно означеној речи у реченици 

желим увек благе речи ЧОВЕКА. 
Падеж је _____________________________ 
Значење је ____________________________                               1 поен 

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

1. непотпуна 
2. лична 
3. безлична                                                                  1 поен 

11. У синтагмама ГЛАВА романа и ГЛАВА ексера реч је о 

________________________________________________________________ 1 поен 

12. Подвуците предикат у реченици: 

ПРЕДРАГ ЈЕ НАЈБОЉИ УЧЕНИК ДРУГОГ РАЗРЕДА.                 1 поен 

13. Прости глаголски облици су (подвуците тачне одговоре): 

ПРЕЗЕНТ, ФУТУР II, ИМПЕРФЕКАТ, ПЕРФЕКАТ, АОРИСТ   1 поен 
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14. При писању жалбе, молбе, приговора користи се 

______________________________________ стил     1 поен 

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

СЛОБОДНИ СТИХ, ЦЕЗУРА, РИМА, ТРОХЕЈ     1 поен 

16. Најзначајније дело Светог Саве јесте: 

________________________________________________________________ 1 поен 

17. Први словенски просветитељи Ћирило и Методије деловали су у 

_____________ веку                                                 1 поен 

18. Подвуците врсте средњовековне књижевности: 

ХАГИОГРАФИЈЕ, РОМАНСЕ, АКРОСТИХ, АПОКРИФИ               1 поен 

19. У народној песми БАНОВИЋ СТРАХИЊА помињу се ови наши јунаци (подвуците 
тачне одговоре): 

ЈУГ БОГДАН, ЦАР ДУШАН, ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА, КРАЉЕВИЋ МАРКО  1 поен 

20. СРПСКЕ НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ Вук Стефановић Караxић је објавио 1836. године и 
посветио их (заокружите тачан одговор): 

1. Копитару 
2. Гетеу 
3. Његошу                                                              1 поен 

21. Цезура у нашој народној поезији је (заокружите тачан одговор): 

1. одмор на крају строфе 
2. пауза у десетерцу после четвртог слога 
3. пауза после сваког стиха                                                  1 поен 

22. Доситеј Обрадовић припада (навести књижевни правац): 

________________________________________________________________ 
Најпознатија дела су му (заокружите тачне одговоре) 
1. Живот и прикљученија 
2. Бајке 
3. Востани Сербије 
4. Посланица Правитељствујушћем Совјету                                  1 поен 

23. Творац српске сеоске реалистичке приповетке је ____________________________ 

Он је написао и два позоришна комада. Наведите назив бар једног: 
________________________________________________________________ 1 поен 

24. Роман СЕОБЕ написао је ________________________________________ 

Подвуците ликове из тог романа: 
Вук Исакович, Дајана, Анђелко Исакович, Аранђел Исакович   1 поен 

25. Творац СУМАТРАИЗМА у нашој поезији је 

________________________________________________________________ 1 поен 

26. Ликови ФРА-ПЕТАР, ЋАМИЛ-ЕФЕНДИЈА и ХАИМ су из дела 

________________________________________________________________ 
Аутор тог дела је ________________________________________________ 1 поен 
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27. Антон Павлович Чехов је творац (заокружите тачан одговор): 

1. антидраме 
2. епског позоришта 
3. модерне психолошке “лирске” драме      1 поен 

28. Комедију ТВРДИЦА (КИР ЈАЊА) написао је 

________________________________________________________________ 
Она припада врсти комедије _______________________________________ 1 поен 

29. Роман ХАЗАРСКИ РЕЧНИК написао је 

________________________________________________________________ 
По својој функцији је (заокружите тачан одговор): 
1. роман лексикон 
2. роман река 
3. психолошки роман         1 поен 

30. ИЛИЈАДА је подељена (навести тачан број) _______ певања.   1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
 
1. Једначење сугласника по звучности. 

2. антонимском значењу 

3. јотовање 

4. прилози, предлози, узвици, свезе и речце 

5. фразеологизми 

6. конгруенција 

7. силазне;   првом 

8. сложеница 

9. генитиву;  посесивно 

10. безлична 

11. полисемији 

12. ЈЕ НАЈБОЉИ УЧЕНИК ДРУГОГ РАЗРЕДА 

13. ПРЕЗЕНТ, ИМПЕРФЕКАТ, АОРИСТ 

14. административни стил 

15. РИМА 

16. житије Светог Симеона 

17. деветом 

18. ХАГИОГРАФИЈЕ, АПОКРИФИ 

19. Југ Богдан, девет Југовића 

20. Његошу 

21. пауза у десетерцу после четвртог слога 

22. просветитељству; живот и прикљученија; Востани Сербије 

23. Милован Глишић;   Подвала;   Два цванцика 

24. Милош Црњански; Вук Исакович, Аранђел Исакович 

25. Милош Црњански 

26. Проклета авлија;   Иво Андрић 

27. модерне психолошке “лирске” драме 

28. Јован Стерија Поповић;   комедија карактера 

29. Милорад Павић;   роман лексикон 

30. 24 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(1998. године) 

 
 
 

1. Наведите две гласовне промене (алтернације) извршене у речима ПОСАО – ПОСЛА 

________________________________________________________________ 1 поен 

2. У речи ПОДАЦИ извршене су гласовне промене (заокружите тачне одговоре) 

1. непостојано а               4. једначење сугласника по звучности 
2. промена л у о              5. губљење сугласника 
3. сибиларизација  6. јотовање      1 поен 

3. Одредите врсту именица (по значењу) 

сребро ___________________     Месец  ___________________ 
дивота ___________________     Владислав ___________________ 
јагњад ___________________ смисао ___________________ 1 поен 

4. Од датих глагола начините глаголски прилог садашњи 

гледати ___________________ пећи ____________________ 
трчати ___________________ махати ____________________  1 поен 

5. Подвуците правилне облике у складу са нормом српског језика 

фијока - фиока;   чинилац - чиниоц;   виртуоз - вируоз;    1 поен 

6. Једносложне речи имају само ____________________ акценте.   1 поен 

7. Подвуците именице које имају само множину 

панталоне, гајде, гусле, уста, кобац, усне      1 поен 

8. Напишите облик другог лица једнине императива глагола 

шити ___________________ разумети __________________ 1 поен 

9. Да ли је реч СВЕЗНАЛИЦА (заокружите тачан одговор) 

1. сложеница 
2. полусложеница 
3. изведена реч          1 поен 

10. Анализујте реченицу Немања је гледао БЕЗ СТРАХА. 

Код издвојених речи БЕЗ СТРАХА одредите њихову 
службу (функцију) _______________________________________ и 
падеж ____________________________________________________  1 поен 

11. Издвојени глаголски облик у реченици И они мирно ГЛЕДАХУ у прозоре девојачке 
собе. је ________________________________________________________  1 
поен 

12. Прецизно одредите функције следећих реченичних делова у реченици 

Петар је узео оловку из торбе. 
оловку   __________________________ 
из торбе __________________________                                     1 поен 
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13. Пажљиво прочитајте реченицу Он је човек са тајанственом и необичном 
биографијом. Квалитативни инструментал замените квалитативним генитивом: 

________________________________________________________________ 1 поен 

14. Заокружите број испред правилно написане реченице: 

1. Од ничега је направио проблем. 
2. Направио је проблем ни од чега.       1 поен 

15. У реченици Дао јој је писмо. 

1. субјекат је ____________________ 
2. предикат је ____________________ 
3. објекат је ____________________       1 поен 

16. Одредите стилску фигуру (стихови су из песме ПОУКА Душана Радовића) и 
заокружите тачан одговор: 

Хтела је да види шта је доле, 
Нагла се преко стола и - пала. 
Ко? 
Једна виљушка радознала. 

1. реторско питање 
2. поређење 
3. персонификација                                                         1 поен 

17. У исказима РЕКАО ЈЕ ТО ХИЉАДУ ПУТА и МАЊИ ЈЕ ОД МАКОВА ЗРНА уочава се 
стилска фигура (заокружите тачан одговор) 

1. ономатопеја 
2. метафора 
3. хипербола                                                               1 поен 

18. Подвуците врсте наше средњовековне књижевности 

хагиографије (житија);  романце;  акростих;  апокрифи                    1 поен 

19. Међу наведеним споменицима словенске писмености само један је написан ћирилицом. 
Заокружите број испред њега: 

1. О писменех 
2. Мирослављево јеванђеље 
3. Брижински споменици                                                  1 поен 

20. Вуков СРПСКИ РЈЕЧНИК је имао за време његовог (Вуковог) живота два издања. Прво 
издање објављено је _____________ године 

Друго издање објављено је _____________ године                     1 поен 

21. ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ Петра Петровића Његоша започиње у глухо доба ноћи монологом 
(заокружите тачан одговор) 

1. Игумана Стефана 
2. Владике Данила 
3. Вука Мандушића                                                     1 поен 
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22. Наведите четири дела (и њихове ауторе) која су означила победу Вукове реформе 1847. 
године: 

_________________________  _________________________ 
_________________________  _________________________  
_________________________  _________________________  1 поен 

23. Познати наш књижевник је песмом ВОСТАНИ СЕРБИЈЕ поздравио Први српски 
устанак. Наведите његово име и презиме: 

________________________________________________________________ 1 поен 

24. Писци српског романтизма су (заокружите тачне одговоре) 

1. Милутин Бојић   4. Исидора Секулић 
2. Јован Јовановић Змај   5. Ђура Јакшић 
3. Лаза Костић    6. Јован Дучић    1 поен 

25. У познатом тексту ПЕВАЊЕ И МИШЉЕЊЕ 

аутор ___________________________________________________________ 
изнео је основни програм књижевног правца _________________________    1 поен 

26. На основу почетка дела 

“Више се знало и причало о њеним чукундедама и прамбабама, 
него о њима самим: о оцу јој, матери, па чак и о њој – Софки” 
утврдите и наведите 
Назив дела _________________________________ 
Име и презиме писца ________________________                    1 поен 

27. Роман НА ДРИНИ ЋУПРИЈА написао је______________________________ 

подвуците ликове из овог романа 
Хаим; Фатима; Лотика; Фра-Петар; Радисав; Алихоxа                        1 поен 

28. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА МРТВИХ, РАНИ ЈАДИ, БАШТА ПЕПЕО, ПЕШЧАНИК, 
ГРОБНИЦА ЗА БОРИСА ДАВИДОВИЧА дела су писца постмодерне књижевности 

________________________________________________________________ 1 поен 

29. ХАЗАРСКИ РЕЧНИК писца ______________________________________ 

по својој форми је (заокружите тачан одговор) 
1. роман-река 
2. роман-лексикон 
3. психолошки роман         1 поен 

30. Подвуците дела која су по жанру комедије 

Антигона; Госпођица; Ожалошћена породица; Кир Јања    1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
 
1. прелаз л у о; непостојано а 

2. непостојано а;  сибиларизација;  губљење сугласника 

3. сребро-градивна; Месец-властита; дивота-апстрактна; Владислав-властита; 
   смисао-апстрактна; јагњад-збирна 

4. гледајући, пекући, трчећи, машући 

5. фиока; чинилац; вируоз 

6. силазне 

7. панталоне; гусле; уста; гајде 

8. шиј; разумеј 

9. сложеница 

10. прилошка (адвербална) одредба за начин; генитив 

11. имперфекат 

12. оловку - прави објекат;  из торбе - глаголска одредба за место 

13. Он је човек тајанствене и необичне биографије. 

14. Направио је проблем ни од чега. 

15. изостављен (он);  дао је;   писмо, јој 

16. персонификација 

17. хипербола 

18. хагиографије; апокрифи; 

19. Мирослављево јеванђеље 

20. 1818.; 1852. 

21. Владике Данила 

22. Бранко Радичевић - “Песме”; Петар Петровић Његош - “Горски Вијенац”; Ђуро 
    Даничић - “Рат за српски језик и правопис”; Вук Караxић - превод “Новог завјета” 

23. Доситеј Обрадовић 

24. Јован Јовановић Змај; Лаза Костић; Ђура Јакшић 

25. Светозар Марковић; реализма 

26. “Нечиста крв”; Бора Станковић 

27. Иво Андрић;   Фатима, Лотика, Радисав, Алихоxа 

28. Данила Киша 

29. Миодраг Павић;   роман - лексикон 

30. Ожалошћена породица; Кир Јања 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  
(2000. године) 

 

1. Издвојите све звучне гласове у брзалици 

Јадан ти сам кукавац; 
Уједе ме скакавац, 
На зло место, за палац. 

1) вокали  _______________________________ 
2) сонанти _______________________________ 
3) консонанти _______________________________    1 поен 

2. Напишите друго лице једнине императива од глагола 

1. рећи _____________;  4. умити се _____________ 
2. сликати __________;  5. викати _______________    1 поен 

3. Издвојите и подвуците из низа сложене речи 

РУКОПИС, РУЧНИ, РУКАВ, РУКОВОДИЛАЦ, РУКАВИЦА РУКОВАТИ, РУКОХВАТ, 
ПРИРУЧНИ, ОДРУЧИТИ, РУЧИЦА              1 поен 

4. Одредите службу истакнутих речи у реченици: 

ПОСЕСТРИМА Маркова, ВИЛА ЗАГОРКИЊА, казала је 
ЈЕДНО ЈУТРО МАРКУ да се доста наживео. 
1. посестрима _____________________________ 
2. вила Загоркиња _________________________ 
3. једно јутро _____________________________ 
4. Марку _________________________________      1 поен 

5. Подвуците правилно написане речи 

1. УЧИТЕЉИЦИН – УЧИТЕЉИЧИН 
2. ХЕМИЈСКИ - ХЕМИСКИ 
3. ОДЕЛЕЊЕ - ОДЕЉЕЊЕ 
4. МАИЦА - МАЈИЦА 
5. ОДСУСТВОВАТИ – ОТСУСТВОВАТИ      1 поен 

6. Речи АНАЛИЗИРАТИ и АНАЛИЗОВАТИ у (заокружите тачан одговор) 

1. дублети 
2. хомоними 
3. синоними          1 поен 

7. Ћирило и Методије су родом из града _____________________________ 1 поен 

8. СИНОНИМИ су речи (заокружите тачан одговор) 

1. истог гласовног састава, а различитог значења 
2. различитог гласовног састава, а сличног значења 
3. различитог гласовног састава и различитог значења    1 поен 

9. У речима ЛЕШКАРИТИ и ДРУШКАН извршена је 

гласовна промена ________________________________    1 поен 

10. У реченици ДАО САМ ЈОЈ НОВАЦ 

1. субјекат је __________________________ 
2. предикат је __________________________ 
3. објекат је __________________________     1 поен 
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11. Одредите врсту зависне реченице у сложеној реченици МАДА ЈЕ БИО БОЛЕСТАН 
ОТИШАО ЈЕ У ШКОЛУ 

Ова реченица је ___________________________________________  1 поен 

12. Реченица ПОСЛЕДЊИХ ДАНА СЕ НЕУМОРНО РАДИЛО јесте: 

(заокружите тачан одговор) 
1. лична 
2. безлична 
3. непотпуна          1 поен 

13. Да ли су речи СЛАВОЛУК и СВЕЗНАЛИЦА (заокружите тачан одговор) 

1. полусложенице 
2. изведене речи 
3. сложенице                                                             1 поен 

14. Подвуците сложене глаголске облике: 

ИНФИНИТИВ, ПЕРФЕКАТ, ИМПЕРФЕКАТ, ФУТУР ДРУГИ; 
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ, ПРЕЗЕНТ                       1 поен 

15. Једносложне речи имају само ________________________ акценте.            1 
поен 

16. Наука о књижевности развила се у три дисциплине 

(заокружите број испред тачних одговора) 
1. научна фантастика 
2. теорија књижевности 
3. историја књижевности 
4. књижевна уметност 
5. књижевна критика                                                      1 поен 

17. ПЕСМА НАД ПЕСМАМА (заокружите број испред тачних одговора) 

1. припада СТАРОМ ЗАВЕТУ 
2. дело је деспота Стефана Лазаревића 
3. написано је у дијалогу 
4. у основи има легенду о потопу                                            1 поен 

18. Међу побројаним подвуците косовске јунаке 

(оне који се појављују у епским песмама о Косовском боју) 

ЦАР ДУШАН, КНЕЗ ЛАЗАР, БОШКО ЈУГОВИЋ, ЈАНКОВИЋ СТОЈАН 
БАНОВИЋ СТРАХИЊА, МУСА КЕСЕXИЈА                         1 поен 

19. НАРОДНА БАЈКА је прозна врста (заокружите број испред тачних одговора) 

1. са наглашеном усмереношћу према реалном свету 
2. у којој се преплићу фантастични и реалистички мотиви 
3. у којој не постоји временска и просторна локализованост радње 
4. коју одликује безусловна победа добра над злим 
5. у којој добро побеђује после бројних искушења и препрека   1 поен 

20. Само један ДОН може се везати за великог ренесансног писца Мигуела Сервантеса 
Издвојите га: 

ДОН КИХОТ, ДОН КОРЛЕОНЕ, ДОН ФРАНЕ, ДОН ЖУАН            1 поен 
 



 25 

21. У датим карактеристикама препознај лик из ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА Петра Петровића 
Његоша 

- слепи старац дуге беле браде; 
- поглавар манастира; 
- беседник и пророк и 
- филозоф који је открио смисао и суштину живота 
То је _____________________________________                 1 поен 

22. Пажљиво прочитај стихове 

Пусти снови; напред, вранче, немој стати, 
не мириши траву, не осећај вир, 
награду за труде небо ће ти дати, 
мрачну добру раку и вечити мир! 

Ови стихови су из песме (подвуците тачан одговор) 

СВЕТЛИ ГРОБОВИ (Ј. Ј. Змаја);  ДОЛАП (М. Ракића) 

ОСТАЈТЕ ОВДЕ (А. Шантића);  ЗАЛАЗАК СУНЦА (Ј. Дучића)           1 поен 

23. Последња збирна песма БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ специфична је прозно-поетска 
рекапитулација целокупног стварања (подвуците тачан одговор): 

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА; БРАНКА МИЉКОВИЋА; 
БРАНКА ЋОПИЋА; ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА                          1 поен 

24. Побројане ликове разврстајте у одговарајуће колоне 

ЋАМИЛ; ХАРУН; ХАСАН; ХАИМ; ЗАИМ; АХМЕД НУРУДИН; 
КАРАЂОЗ; МУЛА ЈУСУФ 
1. И. Андрић: ПРОКЛЕТА АВЛИЈА  2. М. Селимовић: ДЕРВИШ И СМРТ 
___________________________   ___________________________ 
___________________________   ___________________________ 
___________________________   ___________________________ 2 поена 

25. Сонет је песма која се састоји од _____________ строфе, 

односно од _______ стихова. 
(Навести број строфа и број стихова)       1 поен 

26. Подвуците наслове дела који припадају жанру романа: 

ГЛАВА ШЕЋЕРА; СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА; ДЕРВИШ И СМРТ; 
ПИЛИПЕНДА; КОРЕНИ; МОСТ НА ЖЕПИ      1 поен 

27. Књижевно-научне врсте су (Заокружите тачне одговоре) 

1. биографија  4. драма  5. дневник 
2. поема   3. мемоари       1 поен 

28. 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     1 поен 

29. Песму ВОСТАНИ СЕРБИЈЕ написао је (заокружите тачан одговор): 

1. Доситеј Обрадовић 
2. Захарије Орфелин 
3. Ђура Јакшић          1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
 
1. 1) вокали: А, И, У, Е, 0: 2) сонанти: Ј, Н, М, Л, В, 3; консонанти: Д, З 

2. реци, умиј се, сликај, вичи 

3. рукопис, руководилац, рукохват, приручни, одучити 

4. 1) субјекат; 2) апозиција; 3) прилошка (глаголска) одредба за време; 4) (даљи) објекат 

5. 1) учитељичин; 2) хемијски; 3) одељење; 4) мајица; 5) одсуствовати 

6. Заокружите број 1 

7. Солуна 

8. Заокружите број 2 

9. Једначење по звучности 

10. 1) субјекат је ИЗОСТАВЉЕН; 2) предикат је ДАО САМ; 3) објекат ЈОЈ НОВАЦ 

11. ДОПУНА 

12. Заокружите број 2 

13. Заокружите број 3 

14. ПЕРФЕКАТ; ФУТУР ДРУГИ 

15. Силазне акценте 

16. Заокружите број 2, 3 и 5 

17. Заокружите број 1 и 3 

18. Кнез Лазар, Бошко Југовић, Бановић Страхиња 

19. Заокружите број 2, 3 и 5 

20. Дон Кихот 

21. Игуман Стефан 

22. ДОЛАП (М. Ракића) 

23. Бранка Ћопића 

24. 1) Проклета авлија: ЋАМИЛ; ХАИМ; ЗАИМ; КАРАЂОЗ  

    2) Дервиш и смрт: ХАРУН; ХАСАН; АХМЕТ НУРУДИН; МУЛА ЈУСУФ 

25. Четири строфе и четрнаест стихова 

26. Сеоска учитељица, Дервиш и смрт; Корени 

27. Заокружите број 1, 3 и 5 

28. Заокружите број 1 

29. Заокружите број 1 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(јун 2001. године) 

 
 
 

1. Наведите три гласовне промене извршене у речи ИШЕТАТИ 

________________________________________________________________ 1 поен 

2. Из Дисовог стиха КАО СТАРА ТАЈНА ЈА ПОЧЕХ ДА ЖИВИМ издвојите акцентоване 
речи и разврстајте их на оне: 

а) са силазним акцентом __________________________________________ 
б) са узлазним акцентом __________________________________________ 1 поен 

3. Којим врстама променљивих речи припадају следеће речи 

а) СЛИКАР _________________ б) СЛИКАРСКИ ________________ 
в) СЛИКАЊЕ _______________ г) СЛИКАТИ ___________________ 1 поен 

4. Напишите компаратив придева: 

а) ЗАО __________ б) СТРОГ ___________ в) ЉУТ _____________ 1 поен 

5. Поред глагола свршеног вида, напишите глаголе несвршеног вида, а истог корена: 

а) КАЗАТИ ________________     б) РОДИТИ __________________  1 поен 

6. Напишите друго лице множине од глагола 

а) ВИКАТИ ________________     б) ДОЛИТИ __________________  1 поен 

7. Одредите прецизнију функцију следећих реченичних делова 

ПЕТАР ЈЕ ИЗВАДИО ОЛОВКУ ИЗ ТАШНЕ: 

а) ОЛОВКУ _________________________ 
б) ИЗ ТАШНЕ _________________________     1 поен 

8. Из реченице НИГДЕ НИКОГ НЕМАШ ДО МЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ПА И ЗА МЕНЕ НЕ 
МАРИШ ДА ПОГИНЕМ издвојите непроменљиве речи. 

________________________________________________________________ 1 поен 

9. Реченица ДАНАС СЕ НЕУМОРНО РАДИЛО јесте (заокружите тачан одговор): 

а) безлична;    б) непотпуна;    в) лична      1 поен 

10. Одредите службу (функцију) речи у реченици 

ЦАР ДУШАН ЈЕ ХТЕО ДА ОКУША МАРКОВО ЗНАЊЕ. 

а) ЦАР ДУШАН _________________________________ 
б) ЈЕ ХТЕО ДА ОКУША _________________________ 
в) МАРКОВО ЗНАЊЕ ____________________________    1 поен 

11. Одредите падеж издвојених примера у реченици 

ДРИЈЕМАО МАГАРАЦ НАД ПРАЗНИМ ЈАСЛИМА, ДОК НЕКО НЕ ЗАКУЦА НА 
ВРАТА. 

а) НАД ПРАЗНИМ ЈАСЛИМА _______________________________ 
б) НА ВРАТА ______________________________________________  1 поен 
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12. Усправним цртама поделите сложену реченицу на просте 

КАД ДОЂОШЕ БЛИЗУ ЈЕДНЕ БАРЕ, СА ЖАЉЕЊЕМ 
ОТКРИШЕ ДА У ЊОЈ НЕМА ВОДЕ.       1 поен 

13. Да ли су речи СВЕЗНАЛИЦА и СЛАВОЛУК (заокружите тачан одговор): 

а) изведене речи 
б) полусложенице 
в) сложенице          1 поен 

14. Одредите врсту зависне реченице у сложеној реченици 

ИАКО ЈЕ ЗАКАСНИО, ОТИШАО ЈЕ НА ПУТ. 
Зависна реченица је ______________________________________________ 1 поен 

15. Наведите наслов полемичке расправе Ђуре Даничића, која је подржала Вукову језичку 
реформу 

________________________________________________________________ 1 поен 

16. У исказу МАЊИ ЈЕ ОД МАКОВА ЗРНА уочава се стилска фигура (заокружите тачан 
одговор): 

а) хипербола 
б) ономатопеја 
в) метафора          1 поен 

17. Устаљени (стереотипни) почеци и завршеци карактеристични су за (заокружите тачан 
одговор) 

а) лирске песме          б) бајке                 в) романе     1 поен 

18. При писању молбе, жалбе и приговора користи се (заокружите тачан одговор) 

а) књижевно-уметнички стил 
б) административни стил 
в) публицистички стил         1 поен 

19. У својим текстовима ПЕВАЊЕ И МИШЉЕЊЕ и РЕАЛНОСТ У ПОЕЗИЈИ 

аутор________________________________________________ је изнео 
основе књижевног правца _____________________________________  1 поен 

20. Комедија ТВРДИЦА (Кир Јања) Јована Стерије Поповића је 

(заокружите тачан одговор) 
а) комедија карактера 
б) комедија нарави 
в) комедија ситуације         1 поен 

21. ТВРД ЈЕ ОРАХ ВОЋКА ЧУДНОВАТА, НЕ СЛОМИ ГА, АЛ' ЗУБЕ ПОЛОМИ. 
Наведена мисао из ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА П.П. Његоша казује 

________________________________________________________________ 1 поен 

22. Основни мотив у песми ВЕЧЕ НА ШКОЉУ Алексе Шантића је (заокружите тачан 
одговор): 

а) љубавни 
б) родољубиви 
в) социјални          1 поен 
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23. Роман НЕЧИСТА КРВ аутора ___________________________ 

описује радњу која се догађа у граду_______________________   1 поен 

24. Роман ДЕРВИШ И СМРТ написао је (заокружите тачан одговор) 

а) Ћамил Сијарић 
б) Вељко Петровић 
в) Меша Селимовић         1 поен 

25. Уз називе дела напишите имена њихових аутора 

а) ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ __________________________ 
б) НА ДРИНИ ЋУПРИЈА _____________________________ 
в) ХАЗАРСКИ РЕЧНИК _______________________________   1 поен 

26. Романи Добрице Ћосића су (заокружите тачне одговоре) 

а) КОРЕНИ 
б) СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА 
в) ВРЕМЕ СМРТИ 
г) РОМАН О ЛОНДОНУ        1 поен 

27. ФРА ПЕТАР, ЋАМИЛ - ЕФЕНДИЈА, XЕМ СУЛТАН и ХАИМ 

ликови су у роману ________________________________________ 
аутора ___________________________________________________  1 поен 

28. БЕСКРАЈНИ ПЛАВИ КРУГ И У ЊЕМУ ЗВЕЗДА и ОДЛАСЦИ И СЕОБЕ НАЧИНИШЕ ИХ 
МУТНИМА И ПРОЛАЗНИЦИМА, КАО ДИМ, ПОСЛЕ БИТАКА. 

наслови су поглавља у роману ______________________________ 
аутора ___________________________________________________  1 поен 

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

Навести назив тога романа _________________________________   1 поен 

30. Подвуците дела која су по жанру комедије: 

АНТИГОНА; ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА; КИР ЈАЊА; ГОСПОЂИЦА 1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
 
1. једначење по звучности, једначење по месту творбе, губљење сугласника 

2. а) стара, тајна;   б) почех, живим 

3. а) именица;   б) придев;   в) именица;   г) глагол 

4. а) гори;   б) строжи;   в) љући 

5. а) казивати;   б) рађати 

6. а) вичите;   б) долијте 

7. а) прави објекат;   б) глаголска одредба за место 

8. нигде, до, па, и, за, не, да 

9. а) (безлична) 

10. а) субјекат;   б) предикат;   в) прави објекат 

11. а) инструментал;   б) акузатив 

12. Кад дођоше близу једне баре, /са жаљењем открише/ да у њој нема воде. 

13. в) (сложенице) 

14. допусна реченица 

15. Рат за српски језик и правопис 

16. а) (хипербола) 

17. б) (бајке) 

18. б) (административни стил) 

19. Светозар Марковић; реализма 

20. а) (комедија карактера) 

21. Владика Данило 

22. в) (социјално) 

23. Борисава Станковића; у Врању 

24. в) (Меша Селимовић) 

25. а) Десанка Максимовић;   б) Иво Андрић;   в) Милорад Павић 

26. а) КОРЕНИ   в) ВРЕМЕ СМРТИ 

27. ПРОКЛЕТА АВЛИЈА, аутора ИВА АНДРИЋА 

28. СЕОБЕ, Милоша Црњанског 

29. ДОН КИХОТ 

30. ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА, КИР ЈАЊА 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(Септембар 2001.) 

 
 
 

1. Завршите низове: 

а) вокала – А, _, _, _, _. 
б) сливених гласова (африката) – Ђ, _, _, _, _.      1 поен 

2. Које су гласовне промене извршене у речима: 

а) БОЛЕСНА ____________________________________ 
б) СМЕШНА ____________________________________   1 поен 

3. Подвуците акцентовани самогласник у речима: 

ЗАДАТАК, ВРЕДАН, РАЗДВОЈИТИ, ПРИЛАГОДИТИ    1 поен 

4. Уз наведене речи, допишите којој врсти припадају: 

а) ЈЕДАН ____________________________ 
б) ЈЕДИНИЦА ____________________________ 
в) ЈЕДИНИ ____________________________ 
г) ЈЕДАНПУТ ____________________________ 
д) УЈЕДИНИТИ ____________________________     1 поен 

5. Какви су следећи придеви по значењу: 

а) ОКРУГАО    ____________________________ 
б) САДАШЊИ    ____________________________ 
в) БЕОГРАДСКИ  ____________________________ 
г) ГОРЊИ    ____________________________ 
д) СВИЛЕН    ____________________________     1 поен 

6. За сваку заменицу напишите којој врсти, према значењу, припада: 

а) МИ ______________________ 
б) НАШ ______________________ 
в) ОВАЈ ______________________ 
г) КОЈИ ______________________       1 поен 

7. РАЗВЕДРАВАТИ СЕ, РАДОВАТИ СЕ, УМИВАТИ СЕ, ВЕНУТИ, СЕВАТИ, 
ПРАВИТИ. Разврстајте глаголе на оне који означавају: 

а) радњу _______________________ __________________________ 
б) стање _______________________ __________________________ 
в) збивање _______________________ __________________________  1 поен 

8. Према трајању радње (глаголском виду), следећи глаголи су: 

а) ГРАБИТИ __________________________ 
б) ОТВАРАТИ __________________________ 
в) СЛОМИТИ __________________________ 
г) НАПИСАТИ __________________________ 
д) НАГАЂАТИ __________________________     1 поен 
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9. Лексички фонд нашег језика чине и застареле речи и облици, који се не употребљавају 
(или ретко користе) у савременом језику. То су: 

(Заокружите тачно) 

а) жаргонизми 
б) архаизми 
в) дијалектизми 
г) варваризми                1 поен          

10. Подвуците атрибуте у реченици: 

НА ЈЕСЕЊЕМ СУНЦУ, У БЛАГОМ ПРЕДВЕЧЕРЈУ, ОТКОСИ ТРАВЕ СВЕТЛУЦАЛИ 
СУ ТАЈНОВИТО И ЗАГОНЕТНО.       1 поен 

11. МАРКО ЈЕ УВЕК БИО ЋУТЉИВ, АЛИ ЈЕ, НА ОПШТЕ ИЗНЕНАЂЕЊЕ, ВЕЧЕРАС 
ТАКО ЛЕПО ПОЧЕО ГОВОРИТИ О ПРИЈАТЕЉСТВУ, ДА СУ ГА СВИ С ПАЖЊОМ 
СЛУШАЛИ. Из наведене реченице издвојите: 

а) именски предикат __________________________________ 
б) прост глаголски предикат ____________________________ 
в) сложен глаголски предикат ____________________________   1 поен 

12. Одредите падеж и његово значење у издвојеним примерима из реченице: 

У ВЕЛИКОЈ САЛИ СТО ЈЕ БИО ПРЕПУН РАЗНИХ ЂАКОНИЈА. 

а) У ВЕЛИКОЈ САЛИ    _____________________ ____________________ 
б) РАЗНИХ ЂАКОНИЈА _____________________ ____________________ 1 поен 

13. Из сложене реченице издвојите зависне и одредите им врсту: 

ДОК СУ ЧЕКАЛИ ГОСТА, УКУЋАНИ СУ, С ВРЕМЕНА НА ВРЕМЕ, ПОГЛЕДАЛИ 
НИЗ ПУТ, НЕ БИ ЛИ УГЛЕДАЛИ ДУГО ЖЕЉЕНИ ЛИК. 

____________________________________ _____________________________ 
____________________________________ _____________________________ 1 поен 

14. Подвуците исправне облике: 

ОТПАТЦИ – ОТПАЦИ БРАНКИ – БРАНЦИ 
МИЛИЈОН – МИЛИОН – ЧИТАЛАЦ – ЧИТАОЦ     1 поен 

15. Препознајте одлике епских народних песама: 

а) приповедање о прошлим догађајима 
б) трагичан завршетак 
в) доминација статичких мотива 
г) развијена фабула 
д) развијање родољубивих осећања       1 поен 

16. Унутрашњи монологије: 

а) казивање о могућим догађајима у будућности 
б) причање усредсређено на унутрашњи живот личности 
в) причање, по сећању, о запамћеним догађајима     1 поен 

17. У стиху ЗА КРСТ ЧАСНИ СПРАВНИ СТЕ МРИЈЕТИ употребљена је стилска фигура: 

а) метафора 
б) поређење 
в) симбол           1 поен                  
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18. У средишту драмског збивања у Софокловој АНТИГОНИ је: 

а) сестринска љубав 
б) несклад између сна и јаве 
в) чежња за младошћу и подмлађивањем 
г) несклад између владајућих и неписаних закона     1 поен 

19. ТУРЦИ МИСЛЕ ДА ЈЕ РАЈА ШАЛА. 
АЛ' ЈЕ РАЈА ГРАДОВИМА ГЛАВА: 
УСТА РАЈА КО ИЗ ЗЕМЉЕ ТРАВА... 
Наведени стихови су из песме: 

а) Бој на Мишару 
б) Почетак буне против дахија 
в) Хасанагиница          1 поен 

20. Појмови сувишан човек, душевна празнина, досада, бесциљност - могу се везати за: 

а) Пушкиновог Евгенија Оњегина 
б) Шекспировог Ромеа 
в) Сервантесовог Дон Кихота 
г) Ћосићевог Толу Дачића        1 поен 

21. МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ је песма: 

а) Јована Јовановића Змаја 
б) Лазе Костића 
в) Ђуре Јакшића 
г) Стевана Раичковића         1 поен 

22. МИЛОВАН ГЛИШИЋ је писац приповетке: 

а) Све ће то народ позлатити 
б) Све, све, али занат 
в) Глава шећера 
г) Вечити младожења         1 поен 

23. Међу побројаним ауторима заокружите сатиричаре: 

а) Васко Попа 
б) Радоје Домановић 
в) Бранислав Нушић 
г) Јован Јовановић Змај 
д) Милан Ракић          1 поен 

24. Песма МОЖДА СПАВА је: 

а) песнички манифест надреализма 
б) проза сновне фантастике 
в) једна од ретких песама Борислава Станковића 
г) песма Владислава Петковића Диса       1 поен 

25. У роману НЕЧИСТА КРВ Борислав Станковић описује: 

а) време после 1878. године, када ослобођено Врање потресају велике промене 
б) време после 1712. године, када после Данка у крви Вишеград пада под 
   аустроугарску власт 
в) време после Другог светског рата, када оживљава борба између четника и 
   партизана у Црној Гори        1 поен 
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26. Из структуре НА ДРИНИ ЋУПРИЈА издвојите уљеза: 

а) Данак у крви 
б) Улазак аустроугарске војске у Босну и Вишеград 
в) шестоаприлско бомбардовање Београда 
г) Атентат у Сарајеву         1 поен 

27. БЛАГОРАЗУМЕВАЊЕ ТРАЖИМ 
ЗА ЖЕНЕ КОЈЕ НИСУ ДАЛЕ 
БОГУ БОЖИЈЕ НИ ЦАРУ ЦАРЕВО 
КОЈЕ НИСУ ЗАЊИХАЛЕ 
У КОЛЕВЦИ ДЕТЕ... 
Ово су стихови из збирке песама: 
а) ЛЕЛЕК СЕБРА Тина Ујевића 
б) ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ Десанке Максимовић 
в) СЛОВО ЉУБВЕ деспота Стефана Лазаревића 
г) КАНЦОНИЈЕР Франческа Петрарке      1 поен 

28. Роман СТРАНАЦ Алберта Камија парабола је мита: 

а) о Сизифу 
б) о Танталу 
в) о Прометеју          1 поен 

29. МАНИФЕСТО је лик: 

а) из Лалићеве ЛЕЛЕЈСКЕ ГОРЕ 
б) из Гетеовог ФАУСТА 
в) из Пушкиновог ЕВГЕНИЈА ОЊЕГИНА 
г) из Ковачићеве ЈАМЕ         1 поен 

30. Заокружите погрешну одредницу: 

ДАНИЛО КИШ је: 
а) романасијер 
б) есејиста 
в) приповедач 
г) историчар          1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
 
1. а) Е, И, О, У;   б) Ћ, X, Ч, Ц 

2. а) непостојано А; губљење сугласника (упрошћавање сугласничких група) 

   б) палатализација; непостојано А 

3. ЗАДАТАК, ВРЕДАН, РАЗДВОЈИТИ, ПРИЛАГОДИТИ 

4. а) број;  б) именица;  в) придев;   г) прилог;   д) глагол 

5. а) описни;   б) временски   в) присвојни   г) месни;   д) градивни 

6. а) лична;   б) присвојна;   в) показна;   г) упитно-односна 

7. а) умивати се, правити;   б) радовати се, венути;   в) разведравати се, севати 

8. а) несвршени;   б) несвршени;   в) свршени;   г) свршени;   д) несвршени 

9. б) 

10. ЈЕСЕЊЕМ, БЛАГОМ, ТРАВЕ 

11. а) је био ћутљив;   б) су слушали;   в) је почео говорити 

12. а) локатив, месно(место);   б) генитив, деоно (партитивно) 

13. Док су чекали госта (временска; не би ли угледали дуго жељени лик (намерна) 

14. ОТПАЦИ, БРАНКИ, МИЛИН, ЧИТАЛАЦ 

15. а), г), д) 

16. б) 

17. в) 

18. а), г) 

19. б) 

20. а) 

21. б) 

22. в) 

23. б), в), г) 

24. г) 

25. а) 

26. в) 

27. б) 

28. а) 

29. б) 

30. г) 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(Јун 2002.) 

 
 

1. Старословенски језик је био: 

а) само писани језик б) само говорни језик в) писани и говорни језик 1 поен 

2. Живе језике проучава наука која се назива: 

___________________________________________________    1 поен 

3. Старији штокавски дијалекти екавског изговора су: 

___________________________________________________ 
и _________________________________________________    1 поен 

4. Глас е приликом изговора има: 

а) високу отвореност б) средњу отвореност в) затвореност  1 поен 

5. Подвуците само зубне сугласнике: 

б, т, х, д, с, ж, к          1 поен 

6. Екавске облике речи напишите ијекавски: 

НЕМАЦ ______________________ 
РЕЧНИК ______________________ 
ВЕНАЦ ______________________       1 поен 

7. У речи ЛИШЋЕ извршене су следеће гласовне промене: 

_________________________________________________ 
_________________________________________________    1 поен 

8. Одреди врсте речи у вертикално написаној реченици: 

Код __________________________ 
нас  __________________________ 
је  __________________________ 
сада __________________________ 
дошло __________________________ 
пролеће. __________________________      1 поен 

9. Реч НЕЧИСТОЋА добијена је: 

а) префиксалном творбом 
б) префиксално-суфиксалном творбом 
в) суфиксалном творбом        1 поен          

10. Предлог У иде са следећа три падежа: 

а) генитивом, акузативом, локативом 
б) генитивом, акузативом, инструменталом 
в) акузативом, дативом, локативом       1 поен 

11. У придеву РАЗГОВОРЉИВ издвојите морфеме и одредите им врсту: 

морфема ________________  врста __________________ 
морфема ________________  врста __________________ 
морфема ________________  врста __________________    1 поен 
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12. Реченица ТО ЈЕ ХОТЕЛ ГДЕ СМО ОДСЕЛИ је: 

а) односна  б) месна   в) временска      1 поен 

13. Подвучени презент у реченици СУТРА КРЕЋЕМО НА ИЗЛЕТ назива се: 

____________________________________ _____________________________ 1 поен 

14. Реч КМЕТ је: 

а) архаизам б) историзам  в) дијалектизам    1 поен 

15. Препишите следећи текст писаним словима и примените правописне знаке и правила: 
АЛЕКСАНДАР СИМИЋ ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА СО ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ КАЖЕ ПЛАНИРАМО ДА ОВЕ ГОДИНЕ РЕКОНСТРУИШЕМО УЛИЦУ 
ЂУРЕ ЈАКШИЋА 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 1 поен 

16. 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 ______________________________________  1 поен 

17. У епском (народном) десетерцу цезура (пауза) се јавља после: 

а) четвртог слога  б) шестог слога     в) осмог слога   1 поен                  

18. Творац (писац) песничке посланице СЛОВО ЉУБВЕ је: 

а) Свети Сава 
б) Деспот Стефан Лазаревић 
в) Доментијан          1 поен 

19. У развоју српске књижевности – 1847. година се сматра преломном јер су се те године 
појавиле 4 књиге које су означиле победу народног језика. Заокружите их на седећем 
списку: 

а) Доситеј Обрадовић ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА 
б) Вуков превод НОВОГ ЗАВЈЕТА 
в) Његошев ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ 
г) ПЕСМЕ Бранка Радичевића 
д) Змајева ПЕВАНИЈА 
ђ) РАТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ПРАВОПИС Ђуре Даничића    1 поен 

20. Подвуците имена песника који не припадају књижевном правцу романтизам: 

Јован Јовановић Змај  Јован Дучић  Ђура Јакшић 
Владислав Петковић-Дис Лаза Костић      1 поен 

21. Приповедачко дело Лазе Лазаревића везује се за књижевни правац 
___________________________. 

Његове две најпознатије приповетке су: 
а) Ивкова слава    в) Дневник о Чарнојевићу 
б) Први пут с оцем на јутрење  г) Све ће то народ позлатити  1 поен 
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22. Наведите име и презиме писца и тачан назив дела из кога је узет следећи одломак: „...А 
песма је моја голема: Као мајка сина имала, чувала, ‘ранила. Дан и ноћ само њега 
гледала. Што на сина душа заискала, све мајка давала, а син – болан! Пораснаја син. 
Дошла снага, младост... Дошле башче, цвеће, месечина. – Замирисале девојке!...“ 

Име и презиме писца _________________________________ 
Назив дела __________________________________________    1 поен 

23. На основу имена главних ликова: Ахмед Нурудин, Хасан, Мула-Јусуф, Харун, Хаxи-
Синанудин – одредите о коме је роману реч и наведите: 

његов тачан наслов _____________________________________ 
име и презиме писца ____________________________________   1 поен 

24. За једну од три наведене стилске фигуре је карактеристично да се реч (најчешће – 
придев) или група речи додаје главној речи (именици) да би се истакла нека њена 
особина и појачало одређено значење: 

а) метонимија  б) епитет          в) персонификација   1 поен 

25. У наредном одломку понавља се иста реч на почетку више узастопних стихова: 

Гробље ј’ земља ком се ходи; 
Гробље ј’ вода ком се броди; 
Гробље врти и градине; 
Гробље брда и долине. 
Овај лирски паралелизам означава се термином: 
а) епифора  б) анафора     в) метафора      1 поен 

26. КАТРЕН је: 

а) строфа од четири стиха    б) строфа од седам стихова в) укрштена рима 1 поен 

27. Пажљиво прочитајте следеће стихове: 
Тражим помиловања 
за оне који немају снаге 
зломе казати да је зао 
нити рђавом да је рђав, 
за онога коме је жао човека 
истином унесрећити... 

Име и презиме аутора је ________________________________________ 
Наслов збирке из које су преузети стихови је ______________________ 1 поен 

28. Поред назива наведених дела упишите имена њихових аутора: 

а) СЕОБЕ _______________________________________________________ 
б) ПРОКЛЕТА АВЛИЈА __________________________________________ 
в) ЕНЦИКЛОПЕДИЈА МРТВИХ ___________________________________ 1 поен 

29. Пажљиво прочитајте следећи текст: 

Заљубљени и храбри витез који се, између осталог, бори и са ветрењачама и његов 
пратилац Санчо Панса главни су јунаци једног од највећих романа светске књижевности. 

Наслов романа је _______________________________________ 
Име писца је ___________________________________________  1 поен 

30. Песник Шарл Бодлер је један од зачетника књижевног правца: 

а) Експресионизам б) Надреализам  в) Симболизам   1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
1. а) 

2. лингвистика 

3. призренско-тимочки 

4. б) 

5. т, д, с 

6. Нијемац, Рјечник, Вијенац 

7. јотовање; једначење сугласника по месту творбе/изговора 

8. предлог, заменица, глагол, прилог, глагол, именица 

9. в) 

10. а) 

11. РАЗ-афиксална/префиксална         ГОВОР-коренска/лексичка, самостална 

ЉИВ-афиксална/суфиксална, несамостална, везана 

12. а) 

13. за будућност/релативни 

14. б) 

15. Александар Симић, председник Извршног одбора СО Велико Градиште, каже: 
„Планирамо да ове године реконструишемо Улицу Ђуре Јакшића“. 

Александар Симић, председник Извршног одбора СО Велико Градиште, каже: 
„Планирамо да ове године реконструишемо улицу ‘Ђуре Јакшића’“. 

16. Бановић Страхиња 

17. а) 

18. б) 

19. б), в), г), ђ) 

20. Јован Дучић, Владислав Петковић-Дис 

21. реализам, б) и г) 

22. Борисав Станковић, Коштана 

23. Дервиш и смрт, Меша Селимовић 

24. б) 

25. б) 

26. а) 

27. Десанка Максимовић, Тражим помиловање 

28. Милош Црњански, Иво Андрић, Данило Киш 

29. Дон Кихот, Сервантес 

30. в) 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(Јун 2003.) 

 
 
 

1. Глагољица, прво словенско писмо, имала је: 

а) 24 слова б) 38 слова  в) 40 слова     1 поен 

2. Којим језиком је написано Мирослављево јеванђеље, српски ћирилични споменик с 
краја 12. века? _____________________________________    1 
поен 

3. Цифрама 1 до 4 означи хијерархијску (надређеност) међу терминима и појмовима: 

наречје __   изговори __    језик __    дијалект __     1 поен 

4. Напиши ијекавске облике екавски речи: брег _____________, Немац ______________, 
белег _____________.         1 поен 

5. Подвуци задњонепчане сугласнике у следећем низу: К, П, Т, Д, Г, Ц, Х  1 поен 

6. Напиши називе гласовних промена у датим алтернацијама: 

буКВов : буков   __________________________ 
оДДужити : одужити  __________________________ 
ловАц : ловац  __________________________ 
пазити : паЖљив  __________________________    1 поен 

7. У речи РАЗУМЕТИ одреди: 

а) гласовне (фонетске) границе слога _______________________________ 
б) психолошку (семантичку) границу слога __________________________ 1 поен 

8. Одреди именице према значењу: 

Дунав _______________, њива ________________, браћа _________________ 1 поен 

9. Испиши мотивне речи за следеће именице: 

ловац _____________________  књижар _______________________ 
гозба _____________________  својина ________________________ 1 поен 

10. Одреди значење подвучених делова у реченици: 

Био један човек.   Био неки човек.   Била два човека.  
један ___________     неки ____________     два _____________   1 поен 

11. Именица Бачка настала је: 

а) слагањем  б) извођењем  в) комбинованом творбом  г) поименичавањем 1 поен 

12. Напиши облике глаголског прилога садашњег од следећих глагола: 

познати _____________   кретати _____________  помагати _____________ 1 поен 
 

13. Одреди падеж подвучених речи у реченици: Он је широке руке. 

То је __________________        1 поен 
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14. У реченици: „Бејаше оскудно и водоплавно пролеће при свршетку“ 

подвучени глаголски облик употребљен је у: 
а) индикативу   б) релативу   в) модусу (модално)     1 поен 

15. Одреди речи према сфери употребе: 

а) кмет _____________________       б) алас _______________________ 
в) крајпуташ _____________________       1 поен 

16. Испиши писаним словима правилно текст и употреби одговарајуће правописне и 
интерпункцијске знаке: 

БРАНО БУЛАТОВИЋ ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ И 
ЦРНЕ ГОРЕ ЈЕ ИЗЈАВИО НА ЖАЛОСТ ФИНСКА ЈЕ НАША БОЛНА ИСТИНА 
   (подвучени део текста напишите у облику скраћенице)   
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 1 поен 

17. Лирском усменом песништву припадају: 

а) посленичке песме  б) баладе)  в) љубавне песме  г) успаванке  д) поеме 1 поен 

18. У стиховима: А ја идем моме винограду, 

Винограду, моме рукосаду ...  
јавља се стилска фигура заснована на лексичком понављању. Познај је и наведи њен 
назив: _____________________________________     1 поен 

19. Јеле, удовица деспота Јована Угљеше, у монаштву названа Јефимија, написала је 
(извезла на платну) један од најлепших песничких текстова наше средњовековне 
књижевности. Наведите наслов овог песничког дела: 

_____________________________________________________   1 поен 

20. Дуалистичка природа Доситејевог дела огледа се и у прожимању (повезивању) 
супротних књижевно-стилских одлика и праваца: 

а) рационализма и романтизма     б) сентиментализма и класицизма 
г) рационализма и сентиментализма       1 поен 

21. Најзначајније подручје књижевног стварања Јована Стерије Поповића је: 

а) роман  б) поезија)  в) драма 
Његовом књижевном опусу припадају следећа дела: 
1) Покојник   2) Кир Јања  3) Покондирена тиква 
4) Сумњиво лице  5) Родољупци       1 поен 

22. Сонет је:  

а) дужа песничка форма (преко 20 стихова) 
б) песнички облик који чине два катрена и два терцета 
г) песнички облик који чине два катрена и дав дистиха    1 поен 

23. Песме Јутутунска јухахаха и Јутутунска народна химна написао је:  

_________________________________________________ 
Одредите којој врсти песама оне припадају: __________________________ 1 поен 

24. Подвуци имена писаца који не припадају књижевној епохи реализма:  

Петар Петровић Његош - Лаза Лазаревић – Стеван Сремац – Ђура Јакшић 
Симо Матавуљ – Растко Петровић       1 поен 
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25. Наведите имена писца и тачан назив дела из кога је преузет следећи одломак: И док му 
се, у души, као у бескрајном кругу, једнако понављаху мисли о одласку, о одласку некуд, у 
Русију, над којом се у очајању, изнемогао, после толико месеци тумарања, и патње био 
наднео, дотле му је, заспалом први пут опет код куће, телом дрхтало, као нека звезда, 
последње зрно некадашње младости.  

Име и презиме писца ____________________________________ 
Назив дела _____________________________________________   1 поен 

26. Унутрашњи монолог означава:  

а) исповедну форму модерног лирског песништва 
б) Поступак у модерном роману којим се уместо класичне нарације прате јунакови 
   подсвесни мисаони процеси 
г) приповедање у првом лицу        1 поен 

27. Завршна строфа једне од најпознатијих песама у српској поезији гласи:  

Можда спава са очима изван сваког зла 
Изван ствари, илузија, изван живота, 
И с њом спава, невиђена, њена лепота; 
Можда живи и доћи ће после овог сна. 
Можда спава са очима изван сваког зла 
Наведите: 
Наслов песме: ___________________________________ 
Пуно име и презиме аутора: _______________________________________ 
Назив књижевне епохе у којој је стварао: ____________________________ 1 поен 

28. На основу имена главних ликова: фра-Петар, Карађоз, Ћамил, Хаим одредите о коме 
роману је реч и наведите:  

а) његов наслов __________________________________________ 
б) име и презиме писца ___________________________________   1 поен 

29. Поред наслова наведених дела упишите имена њихових аутора:  

БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ _______________________________________ 
ЛЕЛЕЈСКА ГОРА  _______________________________________ 
ДАЛЕКО ЈЕ СУНЦЕ  _______________________________________ 
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК  _______________________________________ 1 поен 

30. Андре Бретон је оснивач авангардног књижевног покрета:  

а) сигнализам     б) зенитизам     г) надреализам     1 поен 
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РЕШЕЊА 
 
 
1. б 

2. српскословенским/старословенским језиком српске редакције или рецензије 

3. 2, 4, 1, 3 

4. бријег, Њемац/Нијемац, биљег 

5. К, Г, Х 

6. дисимилација, губљење сугласника, непостојано а, јотовање 

7. ра-зу-ме-ти, раз-у-ме-ти 

8. властита, заједничка, збирна 

9. лов, гост, књига, свој 

10. придевско, заменичко, бројна конструкција 

11. г 

12. познајући, крећући, помажући 

13. генитив једнине 

14. б 

15. историзам, архаизам, неологизам 

16. Бранко Булатовић, генерални секретар ФССЦГ, изјавио је: „Нажалост, Финска 
    је наша болна истина“. 

17. а, в, г 

18. анадиплоза (полилогија) 

19. Похвала кнезу Лазару 

20. в 

21. в;  2, 3, 5 

22. б 

23. Јован Јовановић Змај, сатиричним песмама 

24. Петар Петровић Његош, Ђура Јакшић, Растко Петровић 

25. Милош Црњански, Сеобе 

26. б 

27. Можда спава, Владислав Петковић Дис, модерна 

28. Проклета авлија, Иво Андрић 

29. Бранко Ђопић, Михајло Лалић, Добрица Ћосић, Милорад Павић 

30. в 



 44 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(Јун 2004.) 

1. Науку о књижевности чине три дисциплине: 

1. ______________________________ 
2. ______________________________  
3. ______________________________  

2. Утврђени лирски облик, који садржи два катрена и две терцине, назива се: 

а) сонет 
б) ода 
в) газела 

3. Метафора је стилска фигура која се темељи на: 

а) опонашању звукова 
б) поређењу 
в) контрасту 

4. Цезура је: 

а) одмор на крају строфе 
б) пауза на крају стиха 
в) пауза унутар стиха              

5. Издвојте дела које су по жанру комедије. 

Антигона, Тврдица, Ожалошћена породица, Господа Глембајеви 
_____________________________________________ 

6. Хомерова Илијада садржи: 

а) 10 певања 
б) 12 певања 
в) 24 певања             

7. Народна бајка је прозна врста: 

а) са наглашеном усмереношћу према реалном свету 
б) у којој се преплићу фантастички и реалистички мотиви 
в) у којој не постоји временска и просторна локализованост радње 
г) коју одликује безусловна победа добра над злом 

8. Најзначајније књижевно дело светог Саве је  

_________________________________________________ 

9. Када се на сцени појаве Клаудије, Полоније и Офелија, реч је о Шекспировој драми: 

а) Офелија  б) Краљ Лир            в) Хамлет              

10. Дело Доситеја Обрадовића припада епоси: 

а) Класицизма        б) просветитељства           в) реализма  

11. "Нетко бјеше Страхињићу бане" - почетни је стих чувене народне песме 
___________________________, коју је испевао _________________________________. 

 



 45 

12. Горски вијенац Петра Петровића Његоша започиње монологом: 

а) владике Данила 
б) игумана Стефана 
в) Вука Мићуновића          

13. Уз наслове песама, допишите имена аутора. 

Кад млидијах умрети  ________________________________  
Долап                   ________________________________  
Сунцокрети            ________________________________  
Претпразничко вече   ________________________________  

14. У затвору Проклета авлија (из истоименог романа Ива Андрића) налазе се: 

а) Ћамил-ефендија 
б) Ћоркан 
в) Хаим 
г) фра-Петар          

15. Башта сљезове боје - специфична је прозно-поетска рекапитулација целокупног 
стваралаштва: 

а) Бранка Радичевића 
б) Бранка Миљковића 
в) Бранка Ћопића  

16. У следећем низу подвуци зубне сугласнике: Б, Т, Х, Д, С, Ж, К. 

17. Подвуци правилно написане речи: ПОДПРЕДСЕДНИК, ТОБXИЈА, МИРАЗXИЈА, 
НАТЧОВЕК, ПОТШИШАТИ, ИСТОРИЈСКИ. 

18. У речи ЗАДАЦИ извршене су следеће гласовне промене: 

а) сибиларизација  г) прелаз Л у О 
б) јотовање   д) губљење сугласника 
в) непостојано А 

19. Једносложне речи у нашем језику имају само _______________________ акценте; у 
вишесложним речима силазни акценат стоји на __________ слогу. 

20. Прво словенско писмо је: 

а) ћирилица б) латиница      г) глагољица 

21. За Вукова живота СРПСКИ РЈЕЧНИК имао је два издања: 

прво ________ године, а друго ________ године. 

22. Напиши глаголски прилог садашњи од глагола: 

ГЛЕДАТИ  ПЕЋИ  
ТРЧАТИ  МАХАТИ  

23. Означи врсте именица по значењу: 

а) Владислав, Авала, Морава  ____________________________ 
б) радост, туга, певање, мишљење ____________________________ 
в) злато, сребро, мед, млеко  ____________________________ 
г) деца, браћа, господа, властела ____________________________ 
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24. Предлог У иде са следећа три падежа: 

а) са генитивом, акузативом и локативом 
б) са генитивом, акузативом и инструменталом 
в) са дативом, акузативом и локативом 

25. Одреди функцију (службу) и облик (падеж) синтагме истакнуте у реченици Немања је 
гледао БЕЗ СТРАХА: 

функција  _____________________________________________ 
падеж _____________________________________________ 

26. Означи, прецизно, функције делова реченице Дао сам јој новац: 

ДАО САМ _________________________________ 
ЈОЈ  _________________________________ 
НОВАЦ _________________________________ 

27. Подвуци субјекат у реченици: 

Радост, лепота, слава пролазне су ствари у животу. 

28. Одреди врсту зависне (прве, истакнуте) реченице у сложеној реченици: Мада је био 
болестан, отишао је у школу. 

Зависна реченица припада __________________________ реченицама. 

29. Скупови речи ТРАЖИТИ ДЛАКУ У ЈАЈЕТУ и КАД НА ВРБИ РОДИ ГРОЖЂЕ су: 

а) дијалектизми 
б) архаизми 
в) фразеологизми 

30. Молбе, жалбе и уговори пишу се _______________________ стилом, а новинске вести, 
чланци и коментари ___________________ стилом. 
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РЕШЕЊА 
 

1. теорија књижевности, историја књижевности, књижевна критика 

2. а 

3. б 

4. в 

5. Тврдица, Ожалошћена породица 

6. в 

7. б, в 

8. Житије (Живот) светог Симеона 

9. в 

10. б 

11. Бановић Страхиња, Старац Милија 

12. а 

13. Бранко Радичевић, Милан Ракић, Јован Дучић, Алекса Шантић 

14. а, в, г 

15. в 

16. Т, Д, С 

17. тобxија, натчовек, историјски 

18. а, в, д 

19. силазне; првом 

20. в 

21. 1818; 1852. 

22. гледајући, пекући, трчећи, машући 

23. а) властите, б) апстрактне, в) градивне, г) збирне 

24. а 

25. прилошка (адвербијална) одредба за начин; генитив 

26. предикат; (даљи, неправи) објекат; (ближи, прави) објекат 

27. радост, лепота, слава 

28. допусним 

29. в 

30. административним; новинарским (журналистичким, публицистичким) 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
(јун 2005) 

 

1. Превод Новог завјета Вук Стефановић Караџић објавио је године: 

а) 1814.       б) 1847.      в) 1852.                 

2. Религијско-књижевни текстови које је црква одбацила и забранила зову се 
__________________.       

3. Лирском усменом (народном) песништву припадају: 

а) романсе      б) успаванке          в) баладе  
г) тужбалице    д) љубавне песме       

4. Међу побројаним, подвуците имена јунака из песама косовског циклуса: ЦАР ДУШАН, 
КНЕЗ ЛАЗАР, БОШКО ЈУГОВИЋ, КОСАНЧИЋ ИВАН, ИВО СЕНКОВИЋ, МИЛОШ 
ОБИЛИЋ. 

5. ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ Петра Петровића Његоша започиње монологом: 

а) Вука Мандушића 
б) игумана Стефана 
в) владике Данила              

6. Комедија ТВРДИЦА (Кир Јања) Јована Стерије Поповића је: 

а) комедија карактера 
б) комедија нарави 
в) комедија интриге         

7. МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ  је песма: 

а) Доситеја Обрадовића 
б) Лазе Костића 
в) Владислава Петковића Диса 
г) Бранка Миљковића                     

8. У својим текстовима ПЕВАЊЕ И МИШЉЕЊЕ и РЕАЛНОСТ У ПОЕЗИЈИ, аутор 
_________________________________ изнео је основе књижевног правца 
_______________________.    

9. Приповедачко дело Милована Глишића везује се за књижевни правац  
_______________________.  

10. Подвуците приповетке Лазе Лазаревића: ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА, ДНЕВНИК О 
ЧАРНОЈЕВИЋУ, ВЕТАР, ПРВИ ПУТ С ОЦЕМ НА ЈУТРЕЊЕ.     

11. Поред назива дела упишите имена њихових аутора: 

МОЖДА СПАВА   ____________________________________  
НАРОДНИ ПОСЛАНИК   ____________________________________  
РАНИ ЈАДИ    ____________________________________  

12. Подвуците имена писаца који припадају књижевности ХХ века: 

ВИЉЕМ ШЕКСПИР, ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ, ИВО АНДРИЋ, МИЛОШ ЦРЊАНСКИ, 
МИХАИЛ ШОЛОХОВ, ФЈОДОР ДОСТОЈЕВСКИ. 
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13. На основу ликова (ЋАМИЛ, ФРА-ПЕТАР, КАРАЂОЗ), одредите: 

наслов романа     _____________________________________  
име и презиме писца  _____________________________________  

14. ЦЕЗУРА је: 

а) исто што и дидаскалија 
б) утврђена песничка форма 
в) пауза унутар стиха                               

15. У изразу МАЊИ ОД МАКОВОГ ЗРНА уочава се стилска фигура: 

а) хипербола 
б) еуфемизам 
в) поређење  

16. Подвуци правилно написане речи: ПОДПРЕДСЕДНИК, СТАНБЕНИ, ХЕМИЈСКИ, 
ЗАДАЦИ. 

17. У речи ЗАДАЦИ извршене су следеће гласовне промене: 

а) сибиларизација  в) непостојано А  
б) јотовање   г) прелаз Л у О              д) губљење сугласника  

18. Акцентуј следеће речи: БЕОГРАД, ЛЕПОТА, ИСТИНА, АСИСТЕНТ, ЗДРАВЉЕ, 
СНАГА. 

19. Екавске облике напиши ијекавски: 

БРЕГ ________________________ 
ВЕНАЦ ________________________ 
РЕЧНИК ________________________ 
НЕМАЦ ________________________  

20. Прво издање Вуковог Српског рјечника објављено је године: 

а) 1814.  б) 1818.     в) 1852. 

21. Подвуци правилне облике из овог низа: ПЛАКАЈУЋИ, НАДЛЕЋУЋИ, ОБОЛЕЊЕ, 
ОДЕЉЕЊЕ, УВЕЗЕН, ПОТРЕШЕН, МИЛИЦИН. 

22. Наведи компаратив и суперлатив следећих придева: 

ЈАК _______________ _______________ 
ВИСОК _______________ _______________ 
ЗАО _______________ _______________ 

23. Подвуци називе сложених глаголских облика у овоме низу: ПРЕЗЕНТ, ПЕРФЕКАТ, 
ИМПЕРФЕКАТ, ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ, ИНФИНИТИВ, ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ 
РАДНИ. 

24. У реченици Извукао је руке из xепова прецизно одреди реченичну функцију речи: 

РУКЕ  ______________________ 
ИЗ XЕПОВА ______________________ 
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25. Одреди врсте речи у вертикално написаном Дисовом стиху: 

Скупила ______________________ 
си  ______________________ 
сузе ______________________ 
у  ______________________ 
косе ______________________ 
детиње ______________________ 

26. Именице: Јелица, Морава, радост, злато, деца, мед, млеко, снопови, снопље, поље - 
разврстај према значењу: 

властите _________________________________________________ 
опште (заједничке) _________________________________________ 
збирне __________________________________________________ 
градивне __________________________________________________ 
апстрактне _________________________________________________ 

27. Реч ИЗВУЋИ је: 

а) сложеница 
б) полусложеница 
в) изведена реч 

28. Синоними су речи: 

а) истог гласовног састава, а различитог значења 
б) различитог гласовног састава, а сличног значења 
в) различитог гласовног састава и различитог значења 

29. Ја спавам, а срце је моје будно. Реченице које чине овај сложени исказ налазе се у 
___________________________ односу, а имају _________________ значење. 

30. Молбе, жалбе и уговори пишу се _______________________ стилом, а новинске вести, 
чланци и коментари ___________________ стилом. 
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РЕШЕЊА 
 
1. б 

2. апокрифи 

3. б, г, д 

4. (Кнез Лазар, Бошко Југовић, Косанчић Иван, Милош Обилић) 

5. в 

6. а 

7. б 

8. Светозар Марковић, реализам 

9. реализам 

10. Ветар, Први пут с оцем на јутрење 

11. Владислав Петковић Дис, Бранислав Нушић, Данило Киш 

12. Иво Андрић, Милош Црњански, Михаил Шолохов 

13. Проклета авлија, Иво Андрић 

14. в 

15. а 

16. хемијски, задаци 

17. сибиларизација, непостојано а, губљење сугласника 

                                                                     ̀  ̀              ̀    18. Беòград, лепòта, истина, асистент, здрâвље, снáга 

19. бријег, вијенац, рјечник, Нијемац (Њемац) 

20. б 

21. надлећући, одељење, увезен 

22. јачи, најјачи;  виши, највиши;  гори, најгори 

23. перфекат, плусквамперфекат 

24. прави објекат, одредба за место 

25. глагол, помоћни глагол, именица, предлог, именица, придев 

26. Јелица, Морава; снопови, поље; деца, снопље; злато, мед, млеко; радост 

27. а 

28. б 

29. напоредном (независном);   супротно 

30. административним; новинарским (журналистичким, публицистичким) 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2006. ГОДИНЕ – јун) 

 

Напомена: Свако питање носи 1 бод. 

1. Подвуците правилно написане речи: ПОТПРЕДСЕДНИК, ПОТШИТИ, ПОТЦЕНИТИ, 
ОТСТУПИТИ, СРЕДСТВО, ПРЕТХОДНИК, БЕЗЗАКОЊЕ, ВАННАСТАВНИ, 
СТАМБЕНИ, ОДЕЛЕЊЕ. 

2. Напишите ијекавске облике речи: ЦВЕТ, ЦВЕТАТИ, МЛЕКО, МЛЕКАРА, СМЕО 
(одважан, храбар), СМЕЛА, СМЕЛО.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________     

3. Напишите на уобичајен начин (великим и малим словима) вишечлана имена следећих 
листова и часописа: БОСАНСКА ВИЛА, ГЛАС ПОДРИЊА, СЛОБОДНА ДАЛМАЦИЈА, 
ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________           

4. Напишите, уобичајено, вишечлана имена посебних насеља и делова насеља: НОВО БРДО 
(рударско место на Косову), БАНОВО БРДО (део Београда), БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО, 
ЦРНА БАРА (село у Мачви), БЕНСКА БАРА (део Шапца), НОВА ВАРОШ. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Наведите компаративе од придева: 
ГЛАДАК _____________________ ГОРАК ______________________ 
ВИСОК  _____________________ ПЛИТАК ____________________ 
СТРОГ   _____________________              

6. Одредите падеж и функцију синтагме истакнуте у реченици: Ненад је гледао без СТРАХА: 
падеж _________________________ 
функција ______________________ 

7. Наведите глаголски прилог садашњи од глагола:: 
ГЛЕДАТИ ____________________ ПЕЋИ ______________________ 
ПЛАКАТИ ___________________ НАДЛЕТАТИ ________________ 

8. Исправи реченицу: МАРКО ЈЕ ОЖЕНИО ВЕСНИНУ КУМУ. 

_____________________________________________________________ 

9. Испишите и именујте глаголске облике употребљене у реченици: СУНЦЕ БИЈАШЕ 
ВИСОКО ОДСКОЧИЛО КАД ЛУЈО СТИЖЕ КНЕЖЕВОЈ КУЋИ.    

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Испишите зависну реченицу у претходном исказу и наведите врсту којој припада. 

_____________________________________________________________ 
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11. ЈА СПАВАМ, А СРЦЕ ЈЕ МОЈЕ БУДНО. Реченице које чине овај сложени исказ налазе 

се у ________________________ односу, а имају _____________________ значење.     

12. Устаљена веза речи, нпр. „задушна баба“, „ у брк рећи“, „ играти се ватром“ и сл., чије 
значење представља јединствену целину, а померено је у односу на значења компонената 
(појединачних речи) назива се: 
а) фразеологизам 
б) дијалектизам 
в) варваризам  

13. Поправите стилски следеће спојеве речи: ЧЕСТО ПУТА, БАШ УПРАВО, ЧАК 
ШТАВИШЕ, СВОЈ СОПСТВЕНИ (углед): 

_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 

14. Акцентујте речи: МАЈКА, МЕД, МЛЕКО, БЕОГРАД, ИСТИНА, ЛЕПОТА. 

15. Прво издање Вуковог СРПСКОГ РЈЕЧНИКА објављено је _______ године, а друго 
________ године. 

16. У стиху ЛИВАДА КРАЈ РЕКЕ САЊА налази се стилска фигура: 
а) епитет  б) поређење  в) персонификација 

17. „Ја га хтедох вама дати 
 да вас мије, 
 да вам шије, 
 да вам кроји, 
 да вам броји, 
 да вам плете, 
 да вам мете...“ 
Понављање исте (групе) речи на почетку више узастопних стихова назива се: 
а) анафора   б) метафора  в) епифора 

18. „Турци мисле да је раја шала. 
 Ал' је раја градовима глава: 
 уста раја ко из земље трава...“ 
Наведени стихови су узети из песме: 
а) Бој на Мишару    
б) Почетак буне против дахија 
в) Хасанагиница     

19. ПЕСМА НАД ПЕСМАМА: 
а) припада Старом завету 
б) у основи има легенду о потопу 
в) дело је Стефана Лазаревића 

20. „Бити ил не бити? - питање је сад. 
 Је л' лепше да у души трпимо 
 Праћке и стреле судбе обесне 
 Или на оружје против мора беда 
 Дићи се, и борбом учинити крај?“ 
Наведите писца и назив дела из којег су узети ови стихови: 

_______________________________________________________ 
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21. Стеријина комедија ТВРДИЦА (КИР ЈАЊА) јесте: 
а) комедија карактера 
б) комедија нарави 
в) комедија ситуације 

22. Алегоричне стихове из Његошевог Горског вијенца: 
„ТВРД ЈЕ ОРАХ ВОЋКА ЧУДНОВАТА, 
 НЕ СЛОМИ ГА, АЛ' ЗУБЕ ПОЛОМИТИ“    казује: 
а) владика Данило  в) Вук Мандушић 
б) игуман Стефан  г) Вук Мићуновић 

23. Од шест наведених писаца три су припадала романтизму: 
а) Војислав Илић   в) Ђура Јакшић д) Милутин Бојић 
б) Ј.Ј. Змај    г) Лаза Костић ђ) Исидора Секулић 

24. Аутор познате песме СВЕТЛИ ГРОБОВИ је: 
а) Бранко Радичевић     б) Ђура Јакшић      в) Ј.Ј. Змај 

25. Творац српске реалистичке приповетке је ______________________. Он је написао и два 
позоришна комада. Наведите их: 

_____________________________________________________________ 

26. Уз наслове песама допишите имена њихових аутора: 

Кад млидијах умрети ____________________________   

Долап    ____________________________ 

Сунцокрети    ____________________________ 

Вече на шкољу   ____________________________ 

27. Дело ЉУДИ ГОВОРЕ написао је: 

а) Растко Петровић   б) Вељко Петровић   в) Бранислав Петровић 

28. Подвуците ликове из Андрићеве ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ: везир Јусуф, Карађоз, Ћамил-
ефендија, фра-Петар, Ћоркан, Хаим. 

29. Међу следећим ауторима заокружите сатиричаре: 

а) Васко Попа  в) Јован Јовановић Змај 
б) Радоје Домановић г) Милан Ракић 
д) Бранислав Нушић 

30. Наведите три главна лика из СЕОБА И  Милоша Црњанског: 

____________________________________________________________ 
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РЕШЕЊА 
 
1. ПОТПРЕДСЕДНИК, ПОТЦЕНИТИ, СРЕДСТВО, ПРЕТХОДНИК, 

ВАННАСТАВНИ, СТАМБЕНИ 
2. ЦВИЈЕТ, ЦВЈЕТАТИ, МЛИЈЕКО, МЉЕКАРА, СМИО, СМЈЕЛО, СМЈЕЛО 
3. Босанска вила, Глас Подриња, Слободна Далмација, Летопис Матице српске 
4. Ново Брдо, Баново брдо, Бачко Петрово Село, Црна Бара, Бенска бара, Нова 

Варош 
5. глађи (глаткији), горчи, виши, плићи, строжи 
6. генитив; прилошка одредба за начин 
7. гледајући, плачући, пекући, надлећући 
8. Марко се оженио Веснином кумом 
9. бијаше одскочило - плусквамперфекат 

стиже - аорист 
10. кад Лујо стиже кнежевој кући - временска 
11. напоредном (независном); супротно 
12. а 
13. често; много пута, више пута    баш; управо    чак; штавише  свој; сопствени 

                                                                                                       ̀  ̀14. мâјка, мêд, млéко, Беòград, истина, лепòта 
15. 1818, 1852. 
16. в 
17. а 
18. б 
19. а 
20. Вилијем Шекспир, „Хамлет“ 
21. а 
22. а 
23. б, в, г 
24. в 
25. Милован Глишић; Подвала и Два цванцика 
26. Бранко Радичевић, Милан Ракић, Јован Дучић, Алекса Шантић 
27. а 
28. Карађоз, Ћамил-ефендија, фра-Петар, Хаим 
29. б, в, д 
30. Вук Исакович, Аранђел Исакович, госпожа Дафина 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2007. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање носи 1 бод. 

1. Прво словенско писмо је (заокружи слово испред тачног одговора): 
а) ћирилица 
б) латиница  
в) глагољица 

2. Напиши експлозивне (праскаве) сугласнике српског језика: 

_____________________________________________________________ 

3. Напиши називе гласовних алтернација (промена) извршених у следећим примерима: 

а) сиромах - сиромаси, зрак - зраци, књига - књизи 

_____________________________________________________________ 

б) брз - бржи, цвет - цвеће, Београд - Београђанин 

_____________________________________________________________           

4. Реч МОРФОЛОГИЈА настала је од грчких речи morphe и logos. Шта оне значе? 

а) morphe = звук  г) logos = логаритам 
б) morphe = облик д) logos = говор, наука 
в) morphe = реч  ђ) logos = логика 

5. Наведи компаративе придева: 
ГОРАК _____________________ СТРОГ ______________________ 
ПЛИТАК _____________________ ВИСОК ____________________ 

6. Подвуци реч која не спада у овај низ истоврсних речи: 
УВЕК, ПОПРЕКО, ЧАК, ВЕОМА, МНОГО, ОВДЕ, НЕХОТИЦЕ 

7. Напиши како се зове назначен део речи:  

ПРЕСКОЧИТИ _________________________  

8. Означени део следеће реченице: 
Филм је био интересантан. 

назива се: _____________________________ 

9. Означи, прецизно, функције делова реченице:    
Дао сам јој књигу. 

Дао сам ______________ 

јој _______________ 

књигу ______________ 
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10. Заокружи слово испред реченице са правилно написаним именом празника: 

а) Купила је сестра поклон за Нову годину. 
б) Купила је сестра поклон за Нову Годину. 
в) Купила је сестра поклон за нову годину. 

11. Заокружи слово испред правилно написане реченице: 

а) Ја се ни у кога не уздам. 
б) Ја се ниукога не уздам. 
в) Ја се у никога не уздам. 

12. Подвуци све правилно написане речи: ДИАЛОГ, КЛИЕНТ, ХЕМИЈСКИ, КАИШ, 
ФИОКА, ВИЈОЛИНА, ДИЕТА, РАДИО, АЗИСКИ. 

13. Напиши године првог и другог издања Вуковог СРПСКОГ РЈЕЧНИКА: 

I  ______________________________ 

II ______________________________ 

14. Скупови речи УЗЕТИ КОМЕ ХЛЕБ и УМЕСИТИ КОМЕ ГОРКУ ПОГАЧУ су: 

а) фразеологизми      б) архаизми  в) дијалектизми 

15. Акцентуј речи: РАДИТИ, КУЋА, ЛЕД, ЖЕНА 

16. Вук је народне песме поделио на _____________________ (епске) и 
_____________________ (лирске). Епске песме је поделио на песме ______________, 
________________ и ______________ времена. 

17. Песме: Кнежева вечера, Цар Лазар и царица Милица, Царица Милица и Владета 
војвода, Косовка девојка, Смрт мајке Југовића сврставају се у ___________________ 
циклус. 

18. Лирску песму У Милице дуге трепавице Вук је назвао _________________________. 

19. Којој књижевној врсти припада Доситејево дело Живот и прикљученија? 

________________________________________ 

20. Напиши име аутора познате песме Светли гробови: 

_______________________________________________________ 

21. Алегоричне стихове из ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА: 

ТВРД ЈЕ ОРАХ ВОЋКА ЧУДНОВАТА, 
НЕ СЛОМИ ГА, АЛ' ЗУБЕ ПОЛОМИ 

казује: 
а) игуман Стефан 
б) владика Данило 
в) Вук Мандушић 

22. Заокружи слово испред имена писаца који су припадали романтизму: 
а) Ђура Јакшић  г) Војислав Илић  
б) Ј.Ј. Змај   д) Милутин Бојић 
в) Лаза Костић  ђ) Исидора Секулић 
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23. Наброј дела која су 1847. године обележила победу Вукове реформе: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

24. Радоје Домановић је највећи књижевни успех постигао као писац 
_____________________________ приповедака (врста). 

25. Приповетке Први пут с оцем на јутрење и Ветар написао је: 

__________________________________ 

26. Уз наслове песама допиши имена њихових аутора: 

Кад млидијах умрети ____________________________   

Вече на шкољу   ____________________________ 

Долап    ____________________________ 

27. Главни ликови у роману Сеобе Милоша Црњанског су: 
_________________, ___________________ и ____________________ 

28. Дело ЉУДИ ГОВОРЕ написао је: 
а) Растко Петровић  
б) Вељко Петровић  
в) Бранислав Петровић 

29. Дучићева поезија била је намењена: 

а) широком кругу читалаца   
б) бираним читаоцима  

30. У стиху ЛИВАДА КРАЈ РЕКЕ САЊА налази се једна стилска фигура. Која? 

______________________________ 
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РЕШЕЊА 
 

1. в 

2. Б, П, Д, Т, Г, К 

3. а) сибиларизација (друга палатализација), б) јотовање 

4. б, д 

5. горчи, плићи, строжи, виши 

6. ЧАК 

7. префикс (предметак) 

8. именски предикат 

9. предикат, неправи објекат, прави објекат 

10. а 

11. а 

12. ХЕМИЈСКИ, КАИШ, ФИОКА, РАДИО 

13. 1818, 1852. 

14. а                   

                       
                                                                                        

`̀ 15. РÁДИТИ, КУЋА, ЛÊД, ЖÈНА 

16. јуначке, женске; најстаријих, средњих, новијих 

17. косовски 

18. Српска девојка 

19. аутобиографија 

20. Јован Јовановић Змај 

21. б 

22. а, б, в 

23. Рат за српски језик и правопис Ђуре Даничића, Песме Бранка Радичевића, Његошев 
Горски вијенац, Вуков превод Новог завјета 

24. алегорично-сатиричних 

25. Лаза Лазаревић 

26. Бранко Радичевић, Алекса Шантић, Милан Ракић 

27. Вук Исакович, Аранђел Исакович, госпожа Дафина 

28. а 

29. б 

30. персонификација 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2008. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање носи 1 бод. 

1. Напиши у облику управног говора реченицу ПРИЈАТЕЉ МЕ ЈЕ ПИТАО ДА ЛИ БИХ 
МОГАО ДА МУ СЕ ЈАВИМ ПРЕ ПОЛАСКА НА ПУТ. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 

2. У реченици ЊЕГОВА КУЋА ЈЕ ПОД САМИМ БРДОМ, предикат је: 
а) глаголски 
б) сложени глаголски 
в) именски 
г) прилошки         

3. У ком су падежу именице употребљене у реченици КО ДАНАС НИЈЕ ДОНЕО 
ЗАДАТАК, МОЖЕ ГА ПРЕДАТИ НАРЕДНОГ ДАНА? 
задатак   ____________________ 
дана        ____________________               

4. Коју службу у реченици ЛЕПЕ СТВАРИ КРАТКО ТРАЈУ имају речи: 
лепе   ________________ 
кратко _______________           

5. Реч ПОШТАР је: 
а) сложеница 
б) полусложеница 
в) изведена реч       

6. Речи ПОШТАР и ПИСМОНОША су: 
а) хомоними 
б) синоними 
в) антоними                                            

7. Које гласовне промене су извршене у номинативу множине речи ПОДАТАК? 
     ____________________  ___________________ _____________________          

8. Од датих глагола сачините глаголски прилог садашњег времена: 
седети ______________        лежати ______________ 
пећи    ______________        махати ______________          

9. У реченици ОН ЈЕ ЧОВЕК СА ТАЈАНСТВЕНОМ И НЕОБИЧНОМ БИОГРАФИЈОМ, 
квалитативни инструментал замените квалитативним генитивом. 
_______________________________________________________________ 

10. Напишите друго лице једнине императива од глагола: 
рећи _____________   умити се _____________ 
сликати __________   викати _______________          

11. Одредите врсту зависне реченице у сложеној реченици ИАКО ЈЕ БИО БОЛЕСТАН, 
ОТИШАО ЈЕ У ШКОЛУ. 
___________________________       

12. Напишите компаративе придева: 
ЗАО __________        СТРОГ ___________        ЉУТ _____________  



 61 

13. Поред глагола свршеног вида, напишите одговарајуће глаголе несвршеног вида: 
КАЗАТИ __________      РОДИТИ __________      СЛАГАТИ __________         

14. Из реченице НИГДЕ НИКОГ НЕМАШ ДО МЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ПА И ЗА МЕНЕ НЕ 
МАРИШ ДА ПОГИНЕМ, издвојите непроменљиве речи.  
_____________________________________________________________       

15. Подвуците правилно написане речи: 
Бранки, банци, Милицин, таоц, милион, фијока, подпредседник, потшишати       

16. Препознајте одлике епских народних песама: 
а) приповедање о прошлим догађајима 
б) трагичан завршетак 
в) доминација статичких мотива 
г) развијена фабула      

17. У стиху ЗА КРСТ ЧАСНИ СПРАВНИ СТЕ МРИЈЕТИ употребљена је стилска фигура: 
а) метафора 
б) поређење 
в) симбол          

18. ТУРЦИ МИСЛЕ ДА ЈЕ РАЈА ШАЛА. 
АЛ' ЈЕ РАЈА ГРАДОВИМА ГЛАВА: 
УСТА РАЈА КО ИЗ ЗЕМЉЕ ТРАВА... 
 
Наведени стихови су из песме: 
а) Бој на Мишару 
б) Почетак буне против дахија 
в) Хасанагиница   

19. МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ је песма: 
а) Јована Јовановића Змаја 
б) Лазе Костића 
в) Ђуре Јакшића 
г) Стевана Раичковића    

20. ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ је писац приповетке: 
а) Све ће то народ позлатити  в) Глава шећера 
б) Све, све, али занат    г) Свету се не може угодити 

21. Међу побројаним ауторима заокружите сатиричаре: 
а) Васко Попа 
б) Радоје Домановић 
в) Бранислав Нушић 
г) Јован Јовановић Змај 
д) Милан Ракић     

22. У развоју српске књижевности, 1847. година се сматра преломном јер су се те године 
појавиле четири књиге које су означиле победу народног језика. Заокружите их на 
седећем списку: 
а) ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА Доситеја Обрадовића 
б) Вуков превод НОВОГ ЗАВЈЕТА 
в) Његошев ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ 
г) ПЕСМЕ Бранка Радичевића 
д) Змајева ПЕВАНИЈА 
ђ) РАТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ПРАВОПИС Ђуре Даничића   
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23. Подвуците имена песника који припадају романтизму: 
Јован Јовановић Змај  Јован Дучић  Ђура Јакшић 
Владислав Петковић-Дис Лаза Костић        

24. Уз наслове песама, допишите имена аутора. 
Кад млидијах умрети  ________________________________  
Долап                     ________________________________  
Сунцокрети            ________________________________  
Претпразничко вече   ________________________________         

25. У затвору Проклета авлија (из истоименог романа Ива Андрића) налазе се: 
а) Ћамил-ефендија 
б) Ћоркан 
в) фра-Брне 
г) фра-Петар       

26. БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ - специфична је прозно-поетска рекапитулација стваралаштва: 
а) Бранка Радичевића 
б) Бранка Миљковића 
в) Бранка Ћопића           

27. Заокружите име јунака романа Сеобе Милоша Црњанског. 
а) Вук Мићуновић 
б) Вук Мандушић 
в) Вук Исакович                        

28. Поред назива дела, упишите имена њихових аутора: 
МОЖДА СПАВА   ____________________________________  
НАРОДНИ ПОСЛАНИК   ____________________________________  
РАНИ ЈАДИ    ____________________________________     

29. КЛАУДИЈЕ, ПОЛОНИЈЕ и ОФЕЛИЈА ликови су Шекспирове драме: 
а) Сан летње ноћи 
б) Хамлет 
в) Ромео и Јулија    

30. СОНЕТ је песма од четири строфе: 
а) два катрена и две терцине 
б) два катрена и два дистиха 
в) две терцине и два дистиха         
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РЕШЕЊА 
 

 

1. Пријатељ ме је питао: „ Да ли би могао да ми се јавиш пре поласка на пут“? 

2. г) прилошки 

3. 3. задатак - акузатив        дана - генитив 

4. 4. лепе - атрибут              кратко - прилошка одредба 

5. в) изведена реч 

6. б) синоними  

7. непостојано а, сибиларизација, губљење сугласника 

8. седећи, лежећи, пекући, машући 

9. Он је човек тајанствене и необичне биографије. 

10. реци, умиј се, сликај, вичи 

11. допусна реченица 

12. гори, строжи, љући 

13. казивати, рађати, лагати 

14. нигде, да, па, и, за, не, да 

15. Бранки, банци, милион 

16. а) приповедање о прошлим догађајима; г) развијена фабула 

17. в) симбол 

18. б) Почетак буне против дахија 

19. б) Лаза Костић 

20. а) Све ће то народ позлатити 

21. б) Радоје Домановић; в) Бранислав Нушић; г) Ј. Ј. Змај 

22. б) Нови завјет; в) Горси вијенац; г) Песме; ђ) Рат за српски језик и правопис 

23. Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић, Лаза Костић 

24. Бранко Радичевић, Милан Ракић, јован Дучић, Алекса Шантић 

25. а) Ћамил-ефендија; г) фра-Петар 

26. в) Бранко Ћопић 

27. в) Вук Исакович 

28. Владислав Петковић-Дис, Бранислав Нушић, Данило Киш 

29. б) Хамлет 

30. а) два катрена и две терцине   
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2009. ГОДИНЕ) 

Напомена: Свако питање носи 1 бод. 

1. Подвуците правилно написане речи: ПОТПРЕДСЕДНИК, СТАМБЕНИ, ХЕМИЈСКИ, 
ЗАДАЦИ 

2. Подвуците правилне облике из овог низа: ПЛАКАЈУЋИ, НАДЛЕЋУЋИ, ОДЕЉЕЊЕ, 
ОБОЛЕЊЕ, УВЕЗАН, ПОТРЕШЕН.      

3. Напишите компаратив придева: 

   зао   ____________________  плитак ___________________ 
      строг  ____________________   горак   ___________________              

4. Напишите у облику управног говора реченицу: Марко ме је питао да ли бих могао 
да му се јавим сутра. 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

5. Напишите уобичајено (великим и малим словима), имена следећих листова и 
часописа: БОСАНСКА ВИЛА, ГЛАС ПОДРИЊА, СЛОБОДНА ДАЛМАЦИЈА, 
ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

6. Напишите, уобичајено, вишечлана имена посебних насеља и делова насеља: НОВО 
БРДО (рударско место на Косову), БАНОВО БРДО (део Београда), БАЧКО ПЕТРОВО 
СЕЛО, ЦРНА БАРА (село у Мачви), БЕНСКА БАРА (део Шапца), НОВА ВАРОШ. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________ 

7. Означите, прецизно, функције делова реченице ДАО САМ ЈОЈ КЊИГУ: 

Дао сам ___________________ 
јој ________________________ 
књигу _____________________          

8. Заокружите слова испред правилно написане реченице: 

а) Ја се ни у кога не уздам. 
б) Ја се ниукога не уздам. 
в) Ја се у никога не уздам. 

9. Одредите падеж и функцију синтагме истакнуте у реченици: гледао ме је БЕЗ 
СТРАХА: 

падеж _____________________________ 
функција ___________________________ 

10. Испишите и именујте глаголске облике употребљене у реченици: СУНЦЕ БИЈАШЕ 
ВИСОКО ОДСКОЧИЛО КАД ЛУЈО СТИЖЕ КНЕЖЕВОЈ КУЋИ. 

_______________________________________ 
_______________________________________          
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11. Испишите зависну реченицу из претходног исказа и наведите врсту којој припада. 
________________________________________________________________       

12. Реч ПОШТАР је: 

а) сложеница 
б) полусложеница 
в) изведена реч  

13. Речи ПОШТАР и ПИСМОНОША су: 

а) синоними 
б) антоними 
в) хомоними  

14. Устаљена веза речи, нпр. „ЗАДУШНА БАБА“, „У БРК РЕЋИ“, „ИГРАТИ СЕ 
ВАТРОМ“ и сл. назива се:  

а) варваризам 
б) фразеологизам 
в) дијалектизам  

15. ЈА СПАВАМ, А СРЦЕ ЈЕ МОЈЕ БУДНО. Реченице које чине  овај сложен исказ 

налазе се у ____________________ односу, а имају _______________ значење. 

16. Акцентујте речи: МАЈКА, МЕД, МЛЕКО, БЕОГРАД, ИСТИНА, ЛЕПОТА. 

17. У стиху ЛИВАДА КРАЈ РЕКЕ САЊА налази се стилска фигура: 

а) епитет 
б) поређење 
в) персонификација          

18. „Ја га хтедох вама дати. 
да вас мије, 
да вам шије, 
да вам кроји, 
да вам броји, 
да вам плете, 
да вам мете...“ 

Поновљање исте (групе) речи на почетку више узастопних стихова назива се: 

а) анафора 
б) епифора 
в) метафора   

19. ПЕСМА НАД ПЕСМАМА: 

а) у основи има легенду о потопу 
б) припада Старом завету 
в) дело је Стефана Лазаревића 

20. КЛАУДИЈЕ, ПОЛОНИЈЕ и ОФЕЛИЈА ликови су Шекспирове драме: 

а) Сан летње ноћи   
б) Ромео и Јулија 
в) Хамлет 
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21. ТУРЦИ МИСЛЕ ДА ЈЕ РАЈА ШАЛА. 
            АЛ’ ЈЕ РАЈА ГРАДОВИМА ГЛАВА: 
            УСТА РАЈА КО ИЗ ЗЕМЉЕ ТРАВА... 

Наведени стихови су из песме: 
а) Почетак буне против дахија 
б) Бој на Мишару 
в) Хасанагиница 

22. Заокружите слова испред имена писаца који су припадали романтизму: 

а) Ђура Јакшић  г) Војислав Илић 
б) Ј. Ј. Змај   д) Милутин Бојић 
в) Лаза Костић  ђ) Исидора Секулић 

23. Уз наслове песама допишите имена аутора. 

Кад млидијах умрети  ________________________________  
Долап                     ________________________________  
Сунцокрети            ________________________________  
Претпразничко вече   ________________________________         

24. ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ је писац приповетке: 

а) Све, све, али занат   
б) Све ће то народ позлатити 
в) Глава шећера 
г) Свирач 

25. Међу следећим ауторима заокружите сатиричаре: 

а) Васко Попа 
б) Милан Ракић 
в) Ј. Ј. Змај 
г) Радоје Домановић 
д) Бранислав Нушић       

26. Аутор познате песме СВЕТЛИ ГРОБОВИ је: 

а) Бранко Радичевић  б) Ђура Јакшић  в) Ј. Ј. Змај           

27. Дело ЉУДИ ГОВОРЕ написао је: 

      а) Растко Петровић       б) Вељко Петровић       в) Бранислав Петровић                        

28. Подвуците ликове из Андрићеве ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ: 

везир Јусуф, Карађоз, Ћамил-ефендија, фра-Петар, Ћоркан, Хаим.  

29. Наведите три главна лика из СЕОБА I Милоша Црњанског: 

__________________________________ 

     __________________________________ 

    __________________________________    

30. СОНЕТ је песма од четири строфе: 

      а) два катрена и две терцине 
      б) два катрена и два дистиха 
      в) две терцине и два дистиха         
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RE[EWA 

 

1. ПОТПРЕДСЕДНИК, СТАМБЕНИ, ХЕМИЈСКИ, ЗАДАЦИ 
2. НАДЛЕЋУЋИ, ОДЕЉЕЊЕ, УВЕЗЕН 
3. гори, строжи, плићи, горчи 
4. Марко ме је питао: „Да ли би могао да ми се јавиш сутра?“ 
5. Босанска вила, Глас Подриња, Слободна Далмација, Летопис Матице српске 
6. Ново Брдо, Баново брдо, Босанско Петрово Село, Црна Бара, Бенска бара, Нова Варош  
7. предикат, неправи објекат, прави објекат 
8. а) Ја се ни у кога не уздам. 
9. генитив, прилошка одредба за начин 
10. бијаше одскочило – плусквамперфекат 
      стиже - аорист 
11. Кад Лујо стиже кнежевој кући - временска 
12. в) изведена реч 
13. а) синоними 
14. б) фразеологизам 
15. напоредном (независном),  супротно 

                                                                         ̀ ` 16. мâјка, мêд, млéко, истина, лепòта 
17. в) персонификација 
18. а) анафора 
19. б) Припада Старом завету 
20. в) Хамлет 
21. а) Почетак буне против дахија 
22. а) Ђура Јакшић, б) Ј.Ј. Змај, в) Лаза Костић 
23. Бранко Радичевић, Милан Ракић, Јован Дучић, Алекса Шантић 
24. б) Све ће то народ позлатити 
25. в) Ј. Ј. Змај г) Радоје Домановић, д) Бранислав Нушић 
26. в) Ј. Ј. Змај 
27. а) Растко Петровић 
28. Карађоз, Ћамил-ефендија, фра-Петар, Хаим 
29. Вук Исакович, Аранђел Исакович, госпожа Дафина 
30. а) два катрена и две терцине   
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2010. ГОДИНЕ) 

 

 

Напомена: Свако питање носи 1 бод. 

        Одговори морају бити правописно коректни. 

 

 

1. Напиши у облику управног говора реченицу: пријатељ ме је питао да ли бих могао да му 
се јавим пре поласка на пут. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Напиши експлозивне (праскаве) сугласнике српског језика 

_____________________________________________________________ 

3. Реч морфологија настала је од грчких речи morphe и logos 

Шта оне значе: 

а) morphe – звук   г) logos – логаритам 

б) morphe – облик  д) logos – говор. наука 

в) morphe – реч   ђ) logos – логика 

4. У реченици: Лепе ствари кратко трају. коју службу имају речи: 

Лепе _________________ 

кратко_______________ 

5. Направи компаративе од придева: 

гладак__________________  горак_______________ 

висок___________________  плитак______________ 

строг___________________ 

6. Написати правилно вишечлана имена насеља и делова насеља: 

ново брдо    _______________________________  

баново брдо   _______________________________ 

бачко петрово село  _______________________________ 

црна бара    _______________________________ 

бенска бара (део Шапца) _______________________________ 

нова варош   _______________________________ 
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7. Одреди, прецизно, функцију делова реченице: Дао сам јој књигу. 

Дао сам ___________________________ 

јој  ___________________________ 

књигу ___________________________ 

8. Заокружи слово испред правилно написане реченице: 
а) Он се ни у кога не узда. в) Он се ниукога не узда. 

б) Он се у никога неузда.            

9. Подвуци реч која не припада низу: 
охрабрити, осоколити, оплеменити, окуражити, ободрити 

10. Глагол пећи напиши у облику: 

а) Прво лице једнине презента  __________________________ 

б) Друго лице једнине императива __________________________ 

11. Подвуци зависну реченицу из следећег исказа и одреди јој врсту: 

Сунце бијаше високо одскочило кад Лујо стиже кнежевој кући. 

____________________________________________________ 

12. У следећем низу подвуци правилно написане речи: 
ДИАЛОГ, КЛИЕНТ, ХЕМИЈСКИ, КАИШ, ФИОКА, ВИЈОЛИНА, РАДИО, АЗИСКИ. 

13. Подвуци изведене речи: 
сунчање, сунашце, сунцобран, сунчаница 

14. Речи супротног значења зову се: 
а) синоними 

б) хомоними 

в) антоними 

15. Акцентуј речи: РАДИТИ, КУЋА, ЛЕД, ЖЕНА. 

16. Заокружи одлике епских народних песама 
а) приповедање о прошлим догађајима в) трагичан завршетак 

б) доминација статичких мотива  г) развијена фабула 

17. Песме: Кнежева вечера;  Цар Лазар и царица Милица; Косовка девојка; Смрт мајке 
Југовића припадају _______________ циклусу епских народних песама. 

18. Поновљене исте (групе) речи на почетку више узастопних стихова у песми представљају 
једну фигуру: 

а) анафора 

б) метафора 

в) епифора 
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19. Међу јавом и мед сном  је песма: 

а) Ј. Ј. Змаја  в) Ђуре Јакшића 

б) Лазе Костића  г) Стевана Раичковића 

20. Клаудије, Офелија и Полоније ликови су Шекспирове драме 

а) Сан летње ноћи 

б) Ромео и Јулија 

в) Хамлет 

21. ...Ено за те љепоте ђевојке   
У Загорју, украј мора сиња      

У онога Вида Маричића... 

     Наведени стихови су из баладе 
а) Хасанагиница      

 б) Женидба Милића барјактара 

 в) Омер и Мерима 

22. Заокружи слово испред имена писаца који су припадали романтизму: 
а) Војислав Илић   г) Ј. Ј. Змај 

б) Ђуро Јакшић   д) Милутин Бојић 

в) Лаза Костић   ђ) Исидора Секулић 

23. Милован Глишић је писац приповетке: 
а) Све све али занат    б) Глава шећера  

в) Кумова клетва         г) Вертер 

24. Уз називе песама допиши имена аутора: 

а) Међу својима ___________________________   

б) Долап   ___________________________    

в) Остајте овдје ___________________________ 

г) Подне  ___________________________ 

25. Међу следећим ауторима заокружи сатиричаре: 
а) Васко Попа  г) Ј. Ј. Змај 

б) Милан Ракић  д) Радоје Домановић 

в) Бранислав Нушић 

26.  Аутор познате песме Светли гробови  је: 

а) Ј. Ј. Змај  б) Ђуро Јакшић в) Лаза Костић 

27. Дело Људи говоре написао је: 

а) Растко Петровић        б) Вељко Петровић    в) Бранислав Петровић  
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28. Подвуци имена ликова из Нушићеве Госпође министарке 
Јоса, Јеротије, Живка, Ђока, Вића, ујка Васа, Марица 

29. Наведи три главна лика из Сеоба I Милоша Црњанског: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

30. Сонет је песма од четири строфе: 
а) два катрена и два дистиха 

б) две терцине и два дистиха 

в) два катрена и две терцине 
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РЕШЕЊА 
 

1. Пријатељ ме је питао: ,,Да ли би могао да ми се јавиш пре поласка на пут“? 
2. Б,П,Д,Т,Г,К. 
3. Б; Д; 
4. лепе – атрибут  кратко – прилошка одредба 
5. глађи (глаткији); горчи, виши; плићи, строжији 
6. Ново Брдо; Баново брдо; Бачко Петрово Село; Црна Бара; Бенска бара; Нова Варош 
7. Предикат; неправи објекат; прави објекат 
8. а) 
9. Оплеменити 
10. печем, пеци 
11. Кад Лујо стиже кући – временска 
12. хемијски; каиш; фиока; радио; 
13. сунашце, сунчање, сунчаница 
14. в) 

                       
                                                                                        

`̀ 15. РÁДИТИ, КУЋА, ЛÊД, ЖÈНА 
16. а) и г) 
17. Косовском 
18. а) 
19. б) 
20. Хамлет, в) 
21. б) 
22. б; г; в; 
23. б) 
24.  а) В.П.Дис; б) Милан Ракић; в) А.Шантић; г) Ј.Дучић 
25. в; г; д; 
26. в) 
27. а) 
28. Живка, Васа; 
29.  Вук Исакович, Аранђел Исакович, госпожа Дафина 
30. в)  
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2011. ГОДИНЕ) 

 

 

Напомена: Свако питање носи 1 бод. 

        Одговори морају бити правописно коректни. 

 
1. У наведеним стиховима одреди усправним цртама границе слогова: 

Не вали се, беже, с дочекањем! 

Кад ја тражи брата Андријаша 

ја се деси у двору твојему 

о јесени, о Дмитрову данку.        

                               (Краљевић Марко и брат му Андријаш)         

 

2. Суфиксне морфеме СУБЈЕКТИВНЕ ОЦЕНЕ дају речима поред значења и 
емоционалну боју. Повежите унакрсним линијама дате низове речи са њиховим 
називима: 

ДЕМИНУТИВИ  главурда, ручерда, носекања. 

ХИПОКОРИСТИЦИ људина, ручетина, кућетина. 

АУГМЕНТАТИВИ  листић, цветић, ручица. 

ПЕЈОРАТИВИ           листак, цветак, рукица. 

 

3. Комуникативна реченица (реченица у ширем смислу) јесте она реченица којом се 
исказује КОМУНИКАТИВНО ЗАВРШЕНА ПОРУКА. Пише се почетним великим 
словом, а завршава тачком, упитником или узвичником. ПРЕДИКАТСКА 
РЕЧЕНИЦА је реченица у ужем смислу и чини је предикат са осталим реченичним 
члановима. КОМУНИКАТИВНА РЕЧЕНИЦА је састављена од једне или више 
предикатских реченица. Колико у датом тексту има комуникативних, а колико 
предикатских реченица? 

„Дечак купи дивље кестенове који су се сакрили у рупе на травњаку и ставља 

их под образ. Уста су му пуна неке лепљиве горчине. Дечак се смешка.“ 

Комуникативних реченица има: _______________ 

Предикатских реченица има: _______________ 

 

4. Синтаксички систем обухвата четири јединице:  

Комуникативну реченицу 

Предикатску реченицу 

Синтагму 

Реч 

                     ДА                                    НЕ 
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5. Наброј језике који припадају словенској групи језика: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

6. Најстарије словенске књиге су 
а) писане руком (рукописне) 

б) штампане 

 

7. Пажљиво прочитај стихове:   

 

...Ти си млад још и невјешт владико 

О да знадеш шта те јоште чека...  

Наведи: тачан назив дела из ког су стихови и име аутора. 

 ________________________________________________ 

 

8. Аутор песничке збирке ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ је: 

_____________________________ 

 

9. Главни јунак романа ПРОЦЕС Франца Кафке је: 

_____________________________ 

 

10. Прво словенско писмо звало се ____________________ 

 

11. Подвуци правилно написане речи: 

 

АВИЈОН, ПРЕТХОДНО, ПРЕДСЕДНИК, 

МАЈИЦА, ИЗЧАШИТИ, ПРЕХРАНБЕНИ 

 

12. Најпознатији роман Милоша Црњанског носи назив: 

_____________________________ 

 

13. Наведите глаголски прилог садашњи од глагола: 

гледати   ____________ пећи           ____________ 

плакати  ____________ надлетати  ____________ 
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14. Аутор познате песме СВЕТЛИ ГРОБОВИ је: 

а) Бранко Радичевић 

б) Ђура Јакшић 

в) Ј.Ј. Змај 

 

15. Уз наслове песама допишите имена њихових аутора: 
 

Кад млидијах умрети  _______________________ 

Долап _________________________ 

Вече на шкољу _________________________ 

 

16. ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ је писац приповетке: 

а) Све ће то народ позлатити 

б) Све, све, али занат 

в) Глава шећера 

г) Свету се не може угодити 

 

17. БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ специфична је прозно-поетска рекапитулација 
стваралаштва: 

а) Бранка Радичевића 

б) Бранка Миљковића 

в) Бранка Ћопића 

 

18. СОНЕТ је песма од четири строфе: 

а) два катрена и две терцине 

б) два катрена и два дистиха 

в) две терцине и два дистиха 

 

19. Ја спавам, а срце је моје будно. Реченице које чине овај сложени исказ налазе се у 

__________________ односу, а имају _______________ значење. 

 

20. Скупови речи ТРАЖИТИ ДЛАКУ У ЈАЈЕТУ и КАД НА ВРБИ РОДИ ГРОЖЂЕ су: 

а) дијалектизми 

б) архаизми 

в) фразеологизми 
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РЕШЕЊА 
 

1. НеI  ваIлиI  сеI , беIжеI , с доIчеIкаIњем!I  
Кад I јаI  траIжиI  браIтаI  АнIдриI јаIшаI  
јаI сеI деIсиI  у IдвоIруI твоI јеIмуI  
оI  јеIсеIниI , оI  ДмиIтроIвуI  данIку.        

2. ДЕМИНУТИВИ:  листић, цветић, ручица      

ХИПОКОРИСТИЦИ : листак, цветак, рукица. 

АУГМЕНТАТИВИ  :  људина, ручетина, кућетина. 

ПЕЈОРАТИВИ: главурда, ручерда, носекања. 

3. Комуникативних реченица има : 3 

Предикатских реченица има: 5 

4. ДА 

5. српски, хрватски, словеначки, македонски, бугарски, руски, белоруски,  

             украјински, чешки, словачки, пољски и лужичкосрпски 

6. а) писане руком (рукописне)                     

7.  Горски веијнац, П.П. Његош 

8.  Десанка Максимовић 

9. Јозеф К. 

10. глагољица 

11.  претходно, председник, мајица 

12.  Сеобе (I и II) 

13.  гледајући, пекући, плачући, надлећући 

14. в) 

15. Б. Радичевић, М. Ракић, А. Шантић 

16.  Све ће то народ позлатити 

17.  в) Бранка Ћопића 

18.  а) 

19.  напоредном (независном) ; супротно 

20.  в) 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2012. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање носи 1 бод. 

        Одговори морају бити правописно коректни. 

 

1. Прочитајте текст и одредите његову сврху (заокружите слово испред тачног 
одговора). 

Мирослављево јеванђеље биће у току јесени изложено у соби на првом спрату 
Народног музеја у Београду. Према правилима о излагању, дело ће бити 
доступно грађанима десет дана. Снимање неће бити дозвољено. 

Наведени текст:  а) описује;                    б) коментарише; 

                в) дефинише;                г) обавештавa. 

 

2. Напишите правилно реченицу:  

И ако су победили футбалери Мачве предпоследњи су на табели. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 

3. Прочитајте реченицу. Подвуците речи које нису написане у складу са правилима о 
писању великог слова. 

Капетан-мишино здање саграђено је 1863. године по пројекту Чешког архитекте Јана 
Неволе, а важно је знати и да ова Задужбина, са необично много украсних елемената, 
представља мешавину Романике, Готике и Ренесансе. 
 

4. Подвуците наглашене самогласнике у следећим паровима речи: 
КОРАК – КОРАЧАТИ                   ПИСАТИ – ПРЕПИСИВАТИ 

ПРИЗНАТИ – ПРИЗНАЊЕ           ДОДАТИ – ДОДАВАТИ 

ЛОВАЦ – УЛОВЉЕН                    ОСМЕХ – СМЕШИТИ СЕ 

 

5. Повежите наведене речи у левој колони са одговарајућом гласовном променом у 
десној колони. У левој колони једна реч је сувишна. 

1. свадба        а) палатализација 

2. вожња        б) прелазак л у о 

3. руски        в) једначење сугласника по звучности 

4. сеоба        г) једначење сугласника по месту творбе 

5. кружић 
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6. Разврстајте следеће речи према начину грађења: непријатан, штуцање, трагач, 
престати, сметња. 

1. слагање: ___________________________________________ 

2. извођење: __________________________________________ 

 

7. Колико у датом тексту има комуникативних, а колико предикатских реченица? 

Дечак купи дивље кестенове који су се сакрили у рупе на травњаку и ставља их 
под образ. Уста су му пуна неке лепљиве горчине. Дечак се смешка. 

Комуникативних реченица има: _____________ 

Предикатских реченица има:     ______________ 

 
8. Подвуците зависну реченицу из следећег исказа и одредите јој врсту. 

Сунце бијаше високо одскочило кад Лујо стиже кнежевој кући. 

______________________________________________________________________ 

 

9. Повежите сваки пример подвученог генитива са његовим значењем. Једно значење је 
сувишно. 

Пример:     Значење: 

1. стабла шљиве    а) деоно 

2. прегршт шљива  б) присвојно 

3. поред шљиве    в) месно 

г) описно 

 

10. Заокружите слово испред реченице у којој глаголска синтагма са глаголским 
прилогом садашњим има узрочно значење. 

а) Тако идући низ воду, дечаци наиђу на своју воденицу. 

б) Милан и Стојан седели су на обали, чудећи се необичном дрвету. 

в) Патуљак испрва није хтео да иде у крађу, плашећи се казне. 

г) Слушајући радио, посматрала је птице у свом дворишту. 

 

11. Вук Стефановић Караџић је објавио свој превод Новог завјета: 
 
а) 1849. године     б) 1847. године    в)  1857. године 

 
12. Којој врсти припада свака од наведених кратких фолклорних форми (загонетке, 

пословице, питалице, изреке, брзалице, бројалице)? 

Језик кости нема, али кости ломи. ________________________ 

Док се мати роди, син по кући ходи. (ватра и дим) ____________________________ 

Чокањчићем ћеш ме, чокањчићем ћу те. ____________________________ 

Питали Турци Марка: – Кажи нам Марко, тако ти вјере, за шта би се најрадије 

потурчио? – За инат! ____________________________ 
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13. Дело Доситеја Обрадовића припада (подвуците тачан одговор):  романтизму, 
класицизму, просветитељству. 

 
14. Одредите о ком је роману реч на основу његовог почетка. 

Више се знало и причало о њеним чукундедама и прадедама, него о њима самим' 
о оцу јој, матери па чак и о њој – Софки. 

1. Назив романа је __________________________________ 

2. Име и презиме писца је  ___________________________ 

 
15. Прочитајте текст и одговорите на постављена питања.           

Јован Стерија Поповић у свом делу приказује јунакињу која покушава да стекне 
углађене и фине манире. Она то чини тако што користи изразе на француском и 
немачком, али не само да не зна добро те језике него ни српски не говори правилно. 
Њен брат и ћерка покушавају да је уразуме. 
 

О ком књижевном делу је реч? ______________________________ 

Ком књижевном роду припада ово дело? _____________________ 

Којој књижевној врсти припада ово дело? ____________________ 

Како се зове главни лик у овом делу? ________________________ 

 
16. У песми Плава гробница песник Милутин Бојић одаје почаст српским ратницима 

страдалим за време: 

а) Првог српског устанка;        б) Другог српског устанка; 

в) Првог светског рата;      г) Другог светског рата. 

 
17. Наведите име и презиме писца и назив његовог романа који почиње и завршава се 

речима: БЕСКРАЈНИ ПЛАВИ КРУГ. У ЊЕМУ, ЗВЕЗДА. 

1. Име и презиме писца је ______________________________ 

2. Назив романа је ____________________________________   
 

18. Познато дело “Хазарски речник” написао је (заокружите тачан одговор): 

1. Милорад Павић        2. Данило Киш         3. Борислав Пекић                                                  
 

19. Офелија и Полоније су ликови Шекспирове драме: 

1. Сан летње ноћи   2. Ромео и Јулија         3. Хамлет 
 
20. Напишите назив романа Франца Кафке, у коме је главни јунак Јозеф К.  

___________________________________________________________ 
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РЕШЕЊА 
 
 
 

1. г) обавештавa 

2. Иако су победили, фудбалери “Мачве”  претпоследњи су на табели. 

3. Капетан-мишино/мишино, Чешког, Задужбина, Романике, Готике и 
Ренесансе 

4. КОРАК – КОРАЧАТИ, ПИСАТИ – ПРЕПИСИВАТИ 

      ПРИЗНАТИ – ПРИЗНАЊЕ, ДОДАТИ – ДОДАВАТИ 

      ЛОВАЦ – УЛОВЉЕН, ОСМЕХ – СМЕШИТИ СЕ 

5. 1. в); 2. г); 4. б); 5. а) 

6. 1. непријатан, престати; 2. штуцање, трагач, сметња 

7. Комуникативних реченица има :_______3________________ 

      Предикатских реченица има:___________5_______________ 

8. Кад Лујо стиже кнежевој кући, временска реченица 

9. 1. б); 2. а); 3. в) 

10. в) Патуљак испрва није хтео да иде у крађу, плашећи се казне. 

11. 1847. 

12. пословице; загонетке; брзалице; питалице / пословицама; загонеткама; 
брзалицама; питалицама 

13. просветитељству 

14. Покондирена тиква („Покондирена тиква“); драми (драма); комедији 
(комедија); Фема 

15. “Нечиста крв”;     Борисав Станковић 

16.  в) Првог светског рата 

17. Милош Црњански;    “Сеобе” 

18. Милорад Павић 

19. Хамлет 

20. Процес 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2013. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање носи 1 бод. 

        Одговори морају бити правописно коректни. 

 

 

1. Прво словенско писмо је: 
а) ћирилица          б) латиница      в) глагољица 

 

2. У речи ПОДАЦИ извршене су гласовне промене: 
а) непостојано а               г) једначење сугласника по звучности                          
б) промена л у о              д) губљење сугласника 
в) сибиларизација   ђ) јотовање    

 

3. Уз наведене речи, допишите којој врсти припадају: 

а) ЈЕДАН    ____________________________ 

б) ЈЕДИНИЦА ____________________________ 

в) ЈЕДИНИ  ____________________________ 

г) ЈЕДАНПУТ ____________________________ 

д) УЈЕДИНИТИ ____________________________  

 

4. Испишите мотивне речи за следеће именице: 

ловац   _______________________  

књижар _______________________ 

гозба   _______________________  

својина  _______________________  

 

5. Напишите облик номинатива множине и збирну именицу од следећих заједничких 
именица: 

                             номинатив множине                 збирна именица 

ГРАНА ____________________  ____________________ 

СНОП  ____________________ ____________________ 

ПЕРО  ____________________ ____________________ 

 

6. Усправним цртама поделите сложену реченицу на просте: 

КАД ДОЂОШЕ БЛИЗУ ЈЕДНЕ БАРЕ, СА ЖАЉЕЊЕМ ОТКРИШЕ ДА У ЊОЈ      
НЕМА ВОДЕ.     
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7. Заокружите слово испред реченице у којој глаголска синтагма са глаголским 
прилогом садашњим има узрочно значење: 

а) Слушајући радио, посматрала је птице у свом дворишту. 

б) Милан и Стојан седели су на обали, чудећи се необичном дрвету. 

в) Патуљак испрва није хтео да иде у крађу, плашећи се казне. 

 

8. Напишите у облику управног говора реченицу: ПРИЈАТЕЉ МЕ ЈЕ ПИТАО ДА ЛИ 
БИХ МОГАО ДА МУ СЕ ЈАВИМ ПРЕ ПОЛАСКА НА ПУТ. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

9. Напишите писаним словима (водите рачуна о великом и малом слову) двочлана и 
вишечлана имена посебних насеља и делова насеља: НОВО БРДО (рударско место на 
Косову), БАНОВО БРДО (део Београда), БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО, ЦРНА БАРА 
(село у Мачви), БЕНСКА БАРА (део Шапца). 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

10. Прочитајте текст и одредите његову сврху: 

Мирослављево јеванђеље биће у току јесени изложено у соби на првом спрату 
Народног музеја у Београду. Према правилима о излагању, дело ће бити 
доступно грађанима десет дана. Снимање неће бити дозвољено. 

 

Наведени текст:  а) описује;                    б) коментарише; 

в) дефинише;                г) обавештавa. 

 
11. Поновљене исте (групе) речи на почетку више узастопних стихова у песми 

представљају једну фигуру. То је: 

а) метафора            б) анафора                  в) епифора 

 

12. Бити ил не бити? – питање је сад казује јунак чувене Шекспирове драме. 
Наведите: 
Име јунака  ______________________________ 

Назив драме ______________________________ 
 

13. Заокружите одлике епских народних песама: 
а) приповедање о прошлим догађајима б) доминација статичких мотива 

в) трагичан завршетак    г) развијена фабула 
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14. Вук Стефановић Караџић је објавио свој превод Новог завјета: 

а) 1849. године     б) 1847. године    в)  1857. године 
 

15. Горски вијенац Петра Петровића Његоша започиње у глухо доба ноћи монологом: 

а) игумана Стефана  

б) владике Данила 

в) Вука Мандушића  

                                                     

16. Заокружите слова испред имена песника који припадају романтизму: 

а) Јован Јовановић Змај  г) Лаза Костић 

б) Јован Дучић   д) Алекса Шантић 

в) Ђура Јакшић   ђ) Бранко Радичевић 
 

17. Срце моје самохрано, 
ко те дозва у мој дом, 
неуморна плетисанко, 
што плетиво плетеш танко, 
међу јавом и мед сном. 
 
Из наведених стихова, откријте о којој антологијској песми је реч и  напишите: 

њен назив  ______________________________________ 

име аутора ______________________________________ 
   

18. Више се знало и причало о њеним чукундедама и прадедама, него о њима самим, о 
оцу јој, матери па чак и о њој – Софки. 

Овако почиње роман __________________________________ 

Његов аутор је  _______________________________________ 

 

19. Поред назива дела, упишите имена њихових аутора: 

ДЕРВИШ И СМРТ      _________________________________  

ХАЗАРСКИ РЕЧНИК _________________________________  

РАНИ ЈАДИ           _________________________________     

 

20. Роман Ива Андрића На Дрини ћуприја је: 

а) роман есеј   

б) роман река 

в) роман хроника                                                        
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РЕШЕЊА 
 

 

1. в) – глагољица 

2. а) непостојано а;    в) сибиларизација;   д) губљење сугласника 

3. а) број;  б) именица;  в) придев;   г) прилог;   д) глагол 

4. лов, гост, књига, свој 

5. гране, грање; снопови, снопље; пера, перје 

6. Кад дођоше близу једне баре, /са жаљењем открише/ да у њој нема воде. 

7. в) 

8. Пријатељ ме је питао: „Да ли би могао да ми се јавиш пре поласка на пут?“. 

9. Ново Брдо, Баново брдо, Босанско Петрово Село, Црна Бара, Бенска бара 

10. г) обавештавa 

11. б) анафора 

12. Хамлет; Хамлет 

13. а), г) 

14. б) 1847 

15. б) – владике Данила 

16. а), в), г), ђ) 

17. Међу јавом и мед сном; Лаза Костић 

18. Нечиста крв; Борисав Станковић 

19. Меша Селимовић, Милорад Павић, Данило Киш 

20. в) – роман хроника 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2014. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 

1. Подвуци правилно написане речи:  
 
подстаћи,  постаћи,  потстаћи,  поткресати.  
 
 

2. СИНТАГМА је (подвуците тачан одговор): 
 

пословица,  наука о речима,  скуп речи  
 

 
3. Одредите врсту именица (по значењу):  
 

1. сумња  ____________________ 

2. Јупитер  ____________________  

3. сребро  ____________________ 

4. Петрија  ____________________  

 

4. Која је гласовна промена извршена у речима Шапца, свадба, врапца  
 
 _____________________________________________________ 
 
 
5. У низу речи  подвуците сложене речи: 

 

РУКОПИС, РУЧНИ, РУКАВ, РУКОВОДИЛАЦ, РУКАВИЦА РУКОВАТИ, РУКОХВАТ, 

ПРИРУЧНИ, ОДРУЧИТИ, РУЧИЦА 

 
6. Напишите компаратив придева:  
 

а)  ЗАО   _____________ 

б)  СТРОГ   _____________ 

в)  ЉУТ   _____________ 
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7. Према трајању радње (глаголском виду), следећи глаголи су: 
 

а) ГРАБИТИ   __________________________ 

б) ОТВАРАТИ  __________________________  

в) СЛОМИТИ  __________________________ 

 
 
8. Превод Новог завјета Вук Стефановић Караџић објавио је године:  
 

а) 1814.   б) 1847.   в) 1852. 
 
 

9. Подвуците зависну реченицу из следећег исказа и одредите јој врсту:  
 

Стигли смо до раскрснице  у моменту када је сунце залазило 

__________________________ 
 
 
10. У стиху Ливада крај реке сања налази се стилска фигура:  
 

а) епитет   б) поређење   в) персонификација  
 
 
11. Науку о књижевности чине три дисциплине: 
 

а)__________________________ 
 
б)__________________________ 
 
в)__________________________ 

 
 
12. Аутор познате песме Светли гробови је:  
 

а) Бранко Радичевић 

б) Ђура Јакшић 

в) Јован Јовановић  Змај  
 
 
13. У затвору у  роману Проклета авлија налазе се: 
 

а) Ћамил-ефендија в) фра-Брне 

б) Ћоркан   г) фра-Петар 

 
14. Заокружи слово испред имена писаца који су припадали романтизму:  

а) Војислав Илић          г) Ј. Ј. Змај  

б) Ђуро Јакшић   д) Милутин Бојић  

в) Лаза Костић   ђ) Исидора Секулић 
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15. ...Ти си млад још и невјешт владико. О, да знадеш шта те јоште чека...  

Навести:  

а) тачан назив дела из ког су стихови:  

 __________________________________________ 

б) име аутора:______________________________ 

в) годину када је дело објављено: _____________ 
 

 
16. Башта сљезове боје јесте : 
 

а) Биографскоп дело 
 
б) аутобиографско дело 

 
Писац  је: _____________________________________ 
 
17. Прочитајте текст и одговорите на постављена питања:  

Јован Стерија Поповић у свом делу приказује јунакињу која покушава да стекне 
углађене и фине манире. Она то чини тако што користи изразе на француском и 
немачком, али не само да не зна добро те језике него ни српски не говори правилно. 
Њен брат и ћерка покушавају да је уразуме.  

а) О ком књижевном делу је реч? ________________________ 

б) Ком књижевном роду припада_________________________ 

в) Којој књижевној врсти припада________________________ 
 
 
18. ...Ту кнезови нису ради кавзи, 
         нит су ради турци изелице, 
         ал је рада сиротиња раја, 
         која глоба давати не може, 
        ни трпети турскога зулума... 

а) Којој антологијској песми припадају наведени стихови 

__________________________________________ 

б) У ком историјском периоду је настала 

__________________________________________ 
 
19. Дело  Живот и прикљученија припада:  
 

а) романтизму, класицизму, просветитељству. 

б) Писац дела је __________________________ 
 
20. Поред назива дела, упишите имена њихових аутора: 
 

Плава Гробница__________________________ 

Хазарски речник__________________________ 

Српски ријечник__________________________ 
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РЕШЕЊА 
 
 

1. подстаћи, поткресати  

2. скуп речи 

3. 1. апстрактна; 2. властита; 3. градивна; 4. властита; 

4. Једначење сугласника по звучности. 

5. рукопис, руководилац, рукохват, приручни, одучити  

6. а) гори; б) строжи; в) љући 

7. а) несвршени; б) несвршени; в) свршени; г) свршени; д) несвршени  

8. 1847. 

9. У моменту када је сунце залазило, временска реченица 

10. персонификација 

11. 1. теорија књижевности, историја књижевности, књижевна критика 

12. Јован  Јовановић Змај  

13. Ћамил ефендија 

14. б; г; в; 

15. Горски вијенац  Петар Петровић Његош, 1847. 

16. аутобиографско, Бранко Ћопић 

17. а) Покондирена тиква б) драма в) комедија 

18.  а) Почетак буне против дахија б)  Први српски устанак (1804) 

19. Просветитељству б) Доситеј Обрадовић 

20. а) Милутин Бојић б) Милорад Павић в) Вук Караџић 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2015. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 

1. Заокружите слово испред реченице у којој су све речи исправно написане. 

а) Није ли време за поподневни одмор? 

б) Коликоли градова нисам видео? 
в) Неби ли било боље да кренеш? 

г) Дали си то урадио неразмишљајући? 

 

2. Напишите скраћенице за следеће речи: 

ученик _______ 

грам _______ 

метар _______ 

улица  _______ 

 

3. У следећој реченици подвуците четири предлога: 

Маслачак расте на ливадама и травњацима, по пустим местима и напуштеним 
њивама, поред путева и око насеља. 

 

4. Од следећих придева изведите именице додавањем суфикса –ост: 

млад  _______________,  редак _______________, 

нежан _______________. 

 

5. Љиљана мора да буде добар стручњак. У претходној реченици издвојте предикат и 
напишите која је то врста предиката. 

___________________________________________________ 

 

6. Једносложне речи имају само _________________ акценте. 

 

7. У речима лешкарити и друшкан извршена је гласовна промена 

_____________________________________________________ 

 

8. Од датих глагола начините глаголски прилог садашњи 

гледати ____________________ 

пећи  ____________________ 

трчати ____________________ 

махати ____________________ 
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9. Последњих дана се неуморно радило. Реченица је: 

1. лична 

2. безлична 

3. непотпуна      
(Заокружите тачан одговор.) 

 

10. Живе језике проучава наука која се назива: 

___________________________________________________     

 

11. Одредите стилску фигуру (стихови су из песме Поука Душана Радовића) и 
заокружите тачан одговор: 

Хтела је да види шта је доле, 

Нагла се преко стола и - пала. 

Ко? 

Једна виљушка радознала. 

1. реторско питање 

2. поређење 

3. персонификација 

                                                     

12. Подвуците приповетке Лазе Лазаревића: Вечити младожења, Дневник о Чарнојевићу, 
Ветар, Први пут с оцем на јутрење. 

 

13. Познати наш књижевник је песмом Востани Сербије поздравио Први српски устанак. 
Наведите његово име и презиме: 

______________________________________________ 

 

14. Песме Јутутунска јухахаха и Јутутунска народна химна написао је:  

_________________________________________________ 

 

Одредите којој врсти песама оне припадају:  

_________________________________  

 

15. 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  

___________________________________________  
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16. Заокружите слово испред тачног одговора. Народна бајка је прозна врста: 
а) са наглашеном усмереношћу према реалном свету 

б) у којој се преплићу фантастички и реалистички мотиви 

в) у којој не постоји временска и просторна локализованост радње 

г) коју одликује безусловна победа добра над злом 

 

17. Заокружите слово испред имена писаца који су припадали романтизму: 

а) Ђура Јакшић  г) Војислав Илић  

б) Ј.Ј. Змај   д) Милутин Бојић 

в) Лаза Костић  ђ) Исидора Секулић 

 

18. Заокружите слово испред реченице у којој глаголска синтагма са глаголским 
прилогом садашњим има узрочно значење. 

а) Тако идући низ воду, дечаци наиђу на своју воденицу. 

б) Милан и Стојан седели су на обали, чудећи се необичном дрвету. 

в) Патуљак испрва није хтео да иде у крађу, плашећи се казне. 

г) Слушајући радио, посматрала је птице у свом дворишту. 

 

19. У развоју српске књижевности, 1847. година се сматра преломном јер су се те године 
појавиле четири књиге које су означиле победу народног језика. Заокружите их на 
седећем списку: 

а) Живот и прикљученија Доситеја Обрадовића 

б) Вуков превод Новог завјета 

в) Његошев Горски вијенац 

г) Песме Бранка Радичевића 

д) Змајева Певанија 

ђ) Рат за српски језик и правопис Ђуре Даничића  

 

20. Прочитајте народну песму Љубавни растанак и обратите пажњу на тему ове песме. 

 
Два цвијета у бостану расла:  Одговара из бостана када: 

плави зумбул и зелена када.  „Што је небо – да је лист ’артије, 

Плави зумбул оде на Дољане,  што је гора – да су калемови, 

оста када у бостану сама.  што је море – да је црн мурећеп, 

Поручује зумбул са Дољана:  пак да пишем три године дана, 

„ Душо моја, у бостану кадо,  не би моји’ исписала јада!“  

како ти је у бостану самој?“ 

 

Тема ове песме је: 

а) љутња на родитеље који не разумеју љубав младих; 
б) свађа момка и девојке због његовог одласка; 

в) неизрецивост туге због растанка вољених особа; 

г) суровост природе која уништава крхка бића. 
Заокружите слово испред тачног одговора.  
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РЕШЕЊА 
 
 

а) Није ли време за поподневни одмор? 

уч. / г. / м. / ул. 

Маслачак расте на ливадама и травњацима, по пустим местима и напуштеним 
њивама, поред путева и око насеља. 

младост, реткост, нежност 

мора да буде добар стручњак – именички 

силазне 

Једначење сугласника по звучности 

гледајући, пекући, трчећи, машући 

Заокружите број 2 

лингвистика 

Заокружите број 3. 

Ветар, Први пут с оцем на јутрење 

Доситеј Обрадовић 

Јован Јовановић Змај, (песме припадају) сатиричним песмама 

Бановић Страхиња 

б, в, г 

а, б, в 

в) Патуљак испрва није хтео да иде у крађу, плашећи се казне. 

б) Нови завјет; в) Горси вијенац; г) Песме; ђ) Рат за српски језик и правопис 

в) неизрецивост туге због растанка вољених особа. 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2016. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 

1. Које су гласовне промене извршене у речима: 

лишће   __________________    ____________________   

ишчупати  __________________    ____________________ 

 

2. Можда после одем у град да купим те ципеле. 

Издвојте из реченице непроменљиве речи и одредите им врсту. 

________________    ________________ 

________________    ________________ 

________________    ________________ 

________________    ________________ 

 

3. Милицу је обузела сумња да је вода у бунару загађена. 

Из реченице издвојте именице и одредите им врсту (по значењу). 

________________  __________________ 

________________  __________________ 

________________  __________________  

________________  __________________ 

 

4. Подвуците сложене глаголске облике. 

инфинитив  имперфекат  перфекат  плусквамперфекат        

 презент  футур II аорист 

 

5. Допуните: 

У српском језику једносложне речи имају само __________________ акценте. 

У вишесложним речима силазни акценат стоји на ________________ слогу. 

Никада није акцентован _________________ слог. 

 

6. У синтагмама глава купуса и глава романа реч је о: 
а) синонимији 

б) антонимији 

в) полисемији  
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7. Одредите функције реченичних делова у реченици: 

После шетње Ивана је попила кафу у ресторану. 

После шетње ____________________           

Ивана  ____________________ 

је попила      ____________________          

кафу    ____________________ 

у ресторану  ____________________ 

 

8. У реченици Он је човек широких погледа на свет, квалитативни генитив замените 
квалитативним инструменталом. 

____________________________________________________. 

 

9. Усправним цртама поделите сложену реченицу на просте: 

Кад дођоше близу једне баре, са жаљењем открише да у њој нема воде. 

 

10. Подвуците правилно написане речи: 

потпредседник  предходник  потценити  отступити  

хемиски  стамбени  једанпут 

 

11. Метафора је стилска фигура која се заснива на: 

а) поређењу 

б) експресивној вредности гласова 

в) опонашању гласова из природе   

 

12. Сонет је утврђени песнички облик, који чине: 

а) два катрена и две терцине 

б) два катрена и два дистиха 

в) две терцине и два дистиха 

 

13. Народној лирској поезији припадају следеће врсте  (подвуците их): 

љубавне песме, романсе, породичне песме, баладе,успаванке, поеме, тужбалице 

 

14. Народна бајка је прозна врста: 

а) са наглашеном усмереношћу према реалном свету 

б) са временском и просторном локализацијом радње  

в) коју одликује безусловна победа добра над злом 

г) у којој се преплићу фантастички и реалистички мотиви 
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15. Пажљиво прочитајте стихове и дајте одговорe. 

Звездама ћемо померит путе, 

сунцима засут сељенске студе, 

да у све куте зоре заруде, 

да од милине дуси полуде, 

Santa Maria della Salute. 

Стихови су из песме __________________________________ 

Њен аутор је _________________________________________ 

У стиховима је употребљена стилска фигура ______________ 

 

16. Горски вијенац Петра Петровића Његоша започиње монологом: 

а) игумана Стефана 

б) владике Данила 

в) Вука Мандушића 

 

17. Подвуците имена јунака и испишите називе приповедака Лазе К. Лазаревића. 

Митар   капетан Сармашевић   Марица   Благоје казанџија   Вукадин   

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 
18. У песми Плава гробница песник Милутин Бојић одаје почаст српским ратницима 
страдалим за време:  

 
а) Првог српског устанка             б) Другог српског устанка 
 
в) Првог светског рата                  г) Другог светског рата 

 

19. Између живота људи у касаби и овога моста постоји присна, вековна веза. Око 
моста су исплетене приче и легенде, он је позорница или невидљиви учесник у свим 
најзначајнијим догађајима у животу града. 

Речено се односи на роман ____________________________ 

чији је аутор ________________________________________ 

 

20. Башта сљезове боје својеврсна је прозно-поетска рекапитулација стваралаштва: 

а) Бранка Радичевића 

б) Бранка Миљковића 

в) Бранка Ћопића 
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РЕШЕЊА 
 
 
1.  лишће    јотовање      једначење по месту творбе (артикулације)  

ишчупати   једначење по звучности      једначење по месту творбе 
 
2.  можда  речца   у предлог 

после  прилог   да везник 
 
3.  Милица властита  вода  градивна 

сумња  апстрактна  бунар  заједничка 
 
4.   перфекат  плусквамперфекат   футур II   
 
5.  У српском језику једносложне речи имају само силазне  акценте. У вишесложним речима  

силазни акценат стоји на првом  слогу. Никада није акцентован последњи  слог. 
 
6.  в) полисемији  
 
7.  После шетње     прилошка одредба за време            Ивана  субјекат 

је попила             предикат                                           кафу     објекат (прави) 
у ресторану       прилошка одредба за место 

 
8.  Он је човек са широким погледима на свет. 
 
9.  Кад дођоше близу једне баре,/ са жаљењем открише/ да у њој нема воде. 
 
10.  отпредседник    потценити     стамбени     једанпут 
 
11.  а) поређењу 
 
12.  а) два катрена и две терцине 
 
13.  љубавне песме,  породичне песме, успаванке,  тужбалице 
 
14.  г) у којој се преплићу фантастички и реалистички мотиви 
 
15.  Стихови су из песме  Santa Maria della Salute  

Њен аутор је       Лаза Костић 
У стиховима је употребљена стилска фигура  хипербола 

 
16.  б) владике Данила 
 
17.  Митар     Марица    Благоје казанџија  Први пут с оцем на јутрење    

Све ће то народ позлатити 
 
18. в) Првог светског рата  
 
19.  Речено се односи на роман _На Дрини ћуприја   чији је аутор  Иво Андрић  
 
20.  в) Бранка Ћопића 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2017. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 

 

1. Прво словенско писмо је: 
а) латиница 
б) глагољица 
в) ћирилица 
 

2. Које су гласовне промене извршене у номинативу множине речи остатак? 

  ________________   ________________   ________________ 
 

3. Можда ћу сутра отићи у библиотеку и узети ту књигу. 
Издвојте из реченице непроменљиве речи и одредите им врсту. 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 
 

4. Петар са децом прави кулу од песка. 
Из реченице издвојте именице и одредите им врсту (по значењу). 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 
 

5. Из датог низа издвојте сложенице. 
ручица, рукав, рукохват, руковати, рукопис, приручник, рукавице 

 ________________   ________________   ________________ 
 

6. Читати, разведравати се, радовати се, умивати се, венути, севати 
Разврстајте наведене глаголе на оне који означавају: 

а) радњу      ________________________________ 

б) стање        ________________________________ 

в) збивање    ________________________________ 
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7. Ненад никад није био речит, али је данас веома лепо почео одговарати на питања 
професора, да су се сви изненадили. 
 
Из наведене сложене реченице издвојте предикате: 

а) прост глаголски предикат    __________________________ 

б) сложен глаголски предикат __________________________ 

в) именски предикат                 __________________________ 
 

8. Док се приближавала мом кревету, ходала је на прстима да ме не пробуди. 
 
Из дате реченице издвојте зависне и одредите им врсту. 

_______________________________   ___________________ 

_______________________________   ___________________ 
 

9. Дан је прилично одмакао, а нико није наишао испод отворених прозора ни дозвао 
ме, нити је зазвонило звонце на капији мог дворишта. Обрадовао сам се том 
затишју као заслуженом одмору и неочекиваном поклону. 
 
Колико у наведеном тексту има: 

а) комуникативних реченица    _________________ 

б) предикатских реченица        _________________ 
 

10. Подвуците правилно написане речи: 
потпредседник,  предходник, подстаћи, потценити, отступити, хемиски,  станбени, 
једанпут, диалог, фијока,студијо, каиш 
 

11. Ономатопеја је стилска фигура која се заснива на: 

а) опонашању звукова у природи 

б) мешању чулних утисака 

в) понављању истих сугласника 
 

12. Сонет је утврђени песнички облик, који чине: 

а) два катрена и две терцине 

б) два катрена и два дистиха 

в) две терцине и два дистиха 
 

13. Народној лирско-епској поезији припадају следеће врсте: 

а) љубавне песме 

б) романсе 

в) баладе 

г) тужбалице 
 

14. Прво житије у српској средњовековној књижевности 

написао је   _____________________________________, 

а назив житија је   _____________________________________ 
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15. Поред имена аутора, напишите њихова дела, која су 1847. године обележила 
победу Вукове реформе. 

Ђуро Даничић           _________________________ 

Бранко Радичевић      _________________________ 

Петар Петровић Његош    _________________________ 

Вук Стефановић Караџић  _________________________ 
 

16. Књижевном опусу Лазе К. Лазаревића припадају приповетке: 

а) Ћоркан и Швабица 

б) Све ће то народ позлатити 

в) Глава шећера 

г) Први пут с оцем на јутрење 
 

17. Пажљиво прочитајте стихове и дајте одговорe. 
Звездама ћемо померит путе, 
сунцима засут сељенске студе, 
да у све куте зоре заруде, 
да од милине дуси полуде, 
Santa Maria della Salute. 

Стихови су из песме __________________________________ 

Њен аутор је              __________________________________ 

У стиховима је употребљена стилска фигура ______________ 
 

18. Између живота људи у касаби и овога моста постоји присна, вековна веза. Око 
моста су исплетене приче и легенде, он је позорница или невидљиви учесник у 
свим најзначајнијим догађајима у животу града. 

Овај одломак узет је из романа _________________________  

Његов аутор је                             _________________________ 

Роман припада врсти                  _________________________ 
 

19. Уз називе дела напишите имена њихових аутора: 

Хазарски речник ___________________________________ 

Дервиш и смрт ___________________________________ 

Сеобе  ___________________________________ 

Рани јади  ___________________________________ 
 

20. Бити ил` не бити - питање је сад, пита се јунак чувене Шекспирове драме. 
Наведите: 

име јунака  ______________________________ 

назив драме  ______________________________ 

драмску врсту   ______________________________ 
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РЕШЕЊА 
 
1. б) 

2. непостојано А      сибиларизација      губљење сугласника  

3.  можда  речца 

сутра   прилог 
у   предлог 
и   везник 

4.  Петар              властита 

деца                збирна 
кула                заједничка 
песак              градивна 

5. рукохват, рукопис, приручник 

6.  а) читати, умивати се 

б) радовати се, венути 
в) разведравати се, севати 

7.  а) су се изненадили 

б) је почео одговарати 
в) није био речит 

8.  Док се приближавала мом кревету           временска реченица 

Да ме не пробуди                                        намерна реченица 

9.  а) 2        б) 5 

10. потпредседник, подстаћи, потценити, једанпут, каиш 

11. а) 

12. а)  

13. б)   в) 

14.  свети Сава (Растко Немањић) 

Житије светог Симеона 

15.  Рат за српски језик и правопис 

Песме 
Горски вијенац 
превод Новог завјета 

16. б)   г) 

17.  Santa Maria della Salute  

Лаза Костић 
хипербола 

18.  На Дрини ћуприја    

Иво Андрић 
роман хроника  

19. Милорад Павић, Меша Селимовић, Милош Црњански, Данило Киш 

20.  Хамлет 

Хамлет 
трагедија 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2018. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 

 

1. Заокружите слово испред тачног одговора. Прво словенско писмо је: 

а) латиница         б) глагољица          в) ћирилица 
 
2. Допуните: 

Правопис може бити ____________________ и ______________________. 

Правопис српскога књижевног језика је ____________________________. 

  
3. Заокружите слово испред речи које су правилно подељене на слогове. 

а) од-у-зе-ти, о-фи-ци-ри           б) ис-те-ра-ти, мар-љив 

в) а-вли-ја, при-по-ве-тка           г) ра-зљу-ти-ти, мач-ка   

 
4. Које су гласовне промене извршене у номинативу множине речи податак? 

____________________________ 
____________________________ 

____________________________ 

 
5. И данас ћу им се, свакако, придружити на утакмици. Издвојте из реченице непроменљиве 
речи и одредите им врсту. 

________________     ________________ 
________________     ________________ 

________________     ________________ 

________________     ________________ 

 
6. Испуњена радошћу, Марија је седела на земљи и правила венац од цвећа. Из реченице 
издвојте именице и одредите им врсту (по значењу). 

________________   __________________ 
________________   __________________ 

________________   __________________  

________________   __________________ 

________________   __________________ 
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7. Oдлазити, загрмети, радовати се, умивати се, жутети, севати. Разврстајте наведене 
глаголе на оне који означавају: 

а) радњу   ________________________________ 

б) стање       ________________________________ 

в) збивање   ________________________________ 

 
8. Ненад никад није био речит, али је данас веома лепо одговарао на питања професора, 
да су се сви изненадили. Колико у наведеном примеру има: 

а) комуникативних реченица _________________ 

б) предикатских реченица         _________________ 

 
9. Док се приближавала мом кревету, ходала је на прстима да ме не пробуди. Из дате 
реченице издвојте зависне и одредите им врсту. 

_________________________________ _____________   

_________________________________ _____________ 
 

10. Подвуците правилно написане речи: потпредседник, безжични, предходник, инатџија, 

потценити, отступити, историски,  станбени, једанпут, диалог, виолина, најачи, 

каиш, атејиста. 
 
11. Издвојте примере метафорског значења речи: горак живот, златан прстен, широк 

пут, златна коса, жив човек, горак чај, широк поглед, ведро чело, жив дух, ведро небо 

______________  _____________  _____________  ______________  _____________ 
 
12. Сонет је утврђени песнички облик, који чине: 

а) два катрена и две терцине 

б) два катрена и два дистиха 

в) две терцине и два дистиха 
 
13. Бела њива, црно семе, мудра глава која сеје. Заокружите слово испред тачног одговора 

на питање јојој врсти кратких народних умотворина припада. 

а) пословице 

б) питалице 

в) загонетке 

г) брзалице 
 
14. Народна бајка је прозна врста: 

а) са наглашеном усмереношћу према реалности 

б) са временском и просторном нелокализованошћу радње 

в) коју одликује победа добра над злом 

г) у којој се преплићу фантастички и реалистички мотиви 
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15. Поред имена аутора, напишите њихова дела, која су 1847. године обележила победу 
Вукове реформе. 

Ђуро Даничић        ____________________________________ 

Бранко Радичевић   ___________________________________ 

Петар Петровић Његош  _______________________________ 

Вук Стефановић Караџић   _____________________________ 
 
16. Пажљиво прочитајте стихове и дајте одговорe. 

Звездама ћемо померит путе, 
сунцима засут сељенске студе, 
да у све куте зоре заруде, 
да од милине дуси полуде, 
Santa Maria della Salute. 

Стихови су из песме ___________________________________ 

Њен аутор је              __________________________________ 

У стиховима је употребљена стилска фигура  ______________ 
 
17. Књижевном опусу Лазе К. Лазаревића припадају приповетке: 

а) Ћоркан и Швабица  в) Ветар 

б) Све ће то народ позлатити г) Први пут с оцем на јутрење 
 
18. То је читава варошица од затвореника и стражара коју Левантинци и морнари 

разних народности називају Deposito, а која је познатија под именом... Допуните: 

Њен назив је и наслов романа __________________________ 

Аутор романа је ______________________________________ 

Ликови су (наведите бар два)  ___________________________ 
 
19. Уз називе дела напишите имена њихових аутора: 

Хазарски речник ______________________________________ 

Дервиш и смрт  _____________________________________ 

Сеобе   ___________________________________________ 

Рани јади ___________________________________________ 
 
20. Ромео, о Ромео! Зашто си Ромео? - пита свог вољеног јунакиња чувене драме, 

написане према легенди о љубавницима из Вероне. Одговорите: 

О којој драми је реч?    _________________________________ 

Ко је њен аутор? ______________________________________ 

Којој драмској врсти припада?  __________________________ 

 



 104 

РЕШЕЊА 
 

1.  б) 

2. етимолошки    фонетски   фонетски (правопис) 

3. а), б) 

4. непостојано А      сибиларизација      губљење сугласника 

5.  _и___        везник_ 

_данас_    _прилог 

_свакако  _речца 

_на____    предлог 

6.  _радост              апстрактна (мислена) 

_Марија             властита (особна) 

_земља               градивна 

_венац                заједничка (општа) 

цвеће                  збирна 

7.  а) одлазити, умивати се    б) радовати се, жутети   в) загрмети, севати 

8.  а) једна 

    б) три 

9.  Док се приближавала мом кревету           временска реченица 

     да ме не пробуди                                        намерна реченица 

10.  потпредседник, потценити, једанпут, виолина, каиш 

11.  горак живот, златна коса, широк поглед, ведро чело, жив дух 

12. а) 

13.  в) 

14. б), в), г) 

15. Рат за српски језик и правопис 

      Песме 

       Горски вијенац 

        превод Новог завјета 

16.  Santa Maria della Salute  

       Лаза Костић 

        хипербола 

17.  б),    в),     г) 

18.  Проклета Авлија    

        Иво Андрић 

        Ћамил, Карађоз, фра Петар, Хаим, Џем султан, Бајазит, Заим  

19. Милорад Павић,   Меша Селимовић,   Милош Црњански,  Данило Киш 

20. Ромео и Јулија 

      Виљем Шекспир 

      трагедија 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2019. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 
1. Заокружите слово испред тачног одговора. Прво словенско писмо је:  

а) латиница   б) глагољица   в) ћирилица  
 
2. СИНТАГМА је (подвуците тачан одговор):  

пословица,    наука о речима,  скуп речи  
 
3. У речи ПОДАЦИ извршене су гласовне промене:  

а) непостојано а   г) једначење сугласника по звучности  

б) промена л у о   д) губљење сугласника  

в) сибиларизација   ђ) јотовање  
 
4. Усправним цртама поделите сложену реченицу на просте:  

Кад дођоше близу једне баре, са жаљењем открише да у њој нема воде.  

 
5. И данас ћу им се, свакако, придружити на утакмици. Издвојте из реченице 
непроменљиве речи и одредите им врсту.  

________________   ________________  

________________   ________________  

________________   ________________  

________________   ________________  
 
6. Испуњена радошћу, Марија је седела на земљи и правила венац од цвећа. 

Из реченице издвојте именице и одредите им врсту (по значењу).  
________________   __________________  

________________   __________________  

________________   __________________  

________________   __________________  

________________   __________________  
 
7. Oдлазити, загрмети, радовати се, умивати се, жутети, севати. 

Разврстајте наведене глаголе на оне који означавају:  

а) радњу  ________________________________  

б) стање  ________________________________  

в) збивање  ________________________________  
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8. ЈА СПАВАМ, А СРЦЕ ЈЕ МОЈЕ БУДНО. Реченице које чине овај сложен исказ налазе 

се у ____________________ односу, а имају _______________ значење.  

 
9. Док се приближавала мом кревету, ходала је на прстима да ме не пробуди. Из дате 
реченице издвојте зависне и одредите им врсту.  

_________________________________  _____________  

_________________________________  _____________  
 
10. Подвуци правилно написане речи:  

подстаћи,     постаћи,     потстаћи,    поткресати.  
 
11. Издвојте примере метафорског значења речи: горак живот, златан прстен, широк пут, 
златна коса, жив човек, горак чај, широк поглед, ведро чело, жив дух, ведро небо  

______________     _____________  _____________ 

______________    _____________  
 
12. Сонет је утврђени песнички облик, који чине:  

а) два катрена и две терцине  

б) два катрена и два дистиха  

в) две терцине и два дистиха  
 
13. Бела њива, црно семе, мудра глава која сеје. Заокружите слово испред тачног 
одговора на питање јојој врсти кратких народних умотворина припада.  

а) пословице  

б) питалице  

в) загонетке  

г) брзалице  
 
14. Народна бајка је прозна врста:  

а) са наглашеном усмереношћу према реалности  

б) са временском и просторном нелокализованошћу радње  

в) коју одликује победа добра над злом  

г) у којој се преплићу фантастички и реалистички мотиви  
 
15. Поред имена аутора, напишите њихова дела, која су 1847. године обележила победу 
Вукове реформе.  

Ђуро Даничић  ____________________________________  

Бранко Радичевић  ____________________________________  

Петар Петровић Његош  _______________________________  

Вук Стефановић Караџић  _______________________________ 
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16. Књижевном опусу Лазе К. Лазаревића припадају приповетке:  

а) Ћоркан и Швабица       в) Ветар  

б) Све ће то народ позлатити    г)  Аникина времена 
 
17. Пажљиво прочитајте стихове и дајте одговорe.  

Звездама ћемо померит путе,  
сунцима засут сељенске студе,  
да у све куте зоре заруде,  
да од милине дуси полуде,  
Santa Maria della Salute.  

Стихови су из песме ___________________________________  

Њен аутор је __________________________________  

У стиховима је употребљена стилска фигура ______________ 
 
18. У роману “Лелејска гора” излагање главног јунака је најчешће (заокружи тачан 
одговор):  

а)  у првом лицу  

б) унутрашњи монолог  

в)  у трећем лицу  
 
19. Романи Добрице Ћосића су (заокружите тачне одговоре)  

а) Корени 

б) Сеоска учитељица 

в) Време смрти 

г) Роман о Лондону 
 
20.Поред наслова наведених дела упишите имена њихових аутора:  

Башта сљезове боје  ________________________________________ 

Лелејска гора  ________________________________________ 

Далеко је сунце  ________________________________________ 

Хазарски речник   ________________________________________ 
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РЕШЕЊА 
 

1. б)  

2. скуп речи  

3. а) непостојано а; в) сибиларизација; д) губљење сугласника  

4. Кад дођоше близу једне баре,/ са жаљењем открише/ да у њој нема воде.  

5. и везник  

данас прилог  

свакако речца  

на предлог  

6. радост апстрактна (мислена)  

Марија властита (особна)  

земља градивна  

венац заједничка (општа)  

цвеће збирна  

7. а) одлазити, умивати се  

б) радовати се, жутети  

в) загрмети, севати  

8. напоредном (независном), супротно  

9. Док се приближавала мом кревету временска реченица  

да ме не пробуди намерна реченица  

10. подстаћи, поткресати  

11. горак живот, златна коса, широк поглед, ведро чело, жив дух  

12. а)  

13. в)  

14. б), в), г)  

15. Рат за српски језик и правопис  

Песме  

Горски вијенац  

превод Новог завјета  

16. б),   в)  

17. Santa Maria della Salute  

Лаза Костић  

хипербола  

18.  б) 

19.  а)  в) 

20. Бранко Ђопић, Михајло Лалић, Добрица Ћосић, Милорад Павић 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2020. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 
1. Живе језике проучава наука која се назива: 

____________________________ 
 
2. СИНТАГМА је (подвуците тачан одговор):  

 
пословица, наука о речима, скуп речи  

 
3. Гласовна промена СНОП - СНОПЉЕ је 
____________________________ 
 
4. Усправним цртама поделите сложену реченицу на просте:  
 

Кад дођоше близу једне баре, са жаљењем открише да у њој нема воде.  
 
5. У реченици Гледао је у њега БЕЗ СТРАХА за издвојени реченични члан одреди 

падеж   ____________________________________ 
службу (функцију)  ____________________________________ 

 
6. ЈА СПАВАМ, А СРЦЕ ЈЕ МОЈЕ БУДНО. Реченице које чине овај сложен исказ налазе   

   се у ____________________ односу, а имају _______________ значење.  

 
7. У ком глаголском облику је предикат у реченици ИЗУЗЕТНО СМО СЕ РАЗУМЕЛИ. 

 
____________________________________________________ 

 
8. Испуњена радошћу, Марија је седела на земљи и правила венац од цвећа. Из реченице 
издвојте именице и одредите им врсту (по значењу).  

___________________  _____________________  

___________________ _____________________  

___________________ _____________________  

___________________  _____________________  

___________________ _____________________  
  
9. Реченица ПОСЛЕДЊИХ ДАНА СЕ НЕУМОРНО РАДИЛО јесте: 

(заокружите тачан одговор) 

а) лична 
б) безлична 
в) непотпуна 
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10. Подвуци правилно написане речи:  
 

подстаћи, постаћи, потстаћи, поткресати.  
 
11. Издвојте примере метафорског значења речи: горак живот, златан прстен, широк пут, 

златна коса, жив човек, горак чај, широк поглед, ведро чело, жив дух, ведро небо  

______________   _____________  _____________ 

______________   _____________  
 
12. Песме Јутутунска јухахаха и Јутутунска народна химна  
 

написао је: __________________________________________ 
 

Одредите којој врсти песама оне припадају:  
 

_________________________________ 
 
13. Бела њива, црно семе, мудра глава која сеје. Заокружите слово испред тачног одговора 

на питање јојој врсти кратких народних умотворина припада.  

а) пословице  

б) питалице  

в) загонетке  

г) брзалице  
 
14. Књижевном опусу Лазе К. Лазаревића припадају приповетке:  

а) Ћоркан и Швабица  

в) Ветар  

б) Прича о кмету Симану 

г) Први пут с оцем на јутрење 
 
15. Одредите о ком је роману реч на основу његовог почетка.  
 

Више се знало и причало о њеним чукундедама и прадедама, него о њима самим' о 
оцу јој, матери па чак и о њој – Софки. 

 
а) Назив романа је __________________________________  
 
б) Писац романа је ___________________________ 

 
16. Горски вијенац Петра Петровића Његоша започиње у глухо доба ноћи монологом:  

а) игумана Стефана  

б) владике Данила  

в) Вука Мандушића 
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17. Аутор познате песме Отаџбина је:  

а) Бранко Радичевић  

б) Ђура Јакшић  

в) Јован Јовановић Змај 
 
18. У роману “Лелејска гора” излагање главног јунака је најчешће 

(заокружи тачан одговор):  

а) у првом лицу  

б) унутрашњи монолог  

в) у трећем лицу  
 
19. Романи Добрице Ћосића су (заокружите тачне одговоре)  

а) Корени 

б) Сеоска учитељица 

в) Време смрти 

г) Роман о Лондону 
 
20. Поред наслова наведених дела упишите имена њихових аутора:  

Процес   _____________________________________  

Лелејска гора  _____________________________________  

Далеко је сунце  _____________________________________  

Српски ријечник  _____________________________________  
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РЕШЕЊА 
 

1. лингвистика 

2. скуп речи  

3. јотовање 

4. Кад дођоше близу једне баре,/ са жаљењем открише/ да у њој нема воде.  

5. генитив;   прилошка одредба за начин 

6. напоредном (независном), супротно 

7. перфект 

8. радост     апстрактна (мислена)  

Марија    властита (особна)  

земља      градивна  

венац       заједничка (општа)  

цвеће       збирна 

9.  б) безлична 

10. подстаћи, поткресати  

11. горак живот, златна коса, широк поглед, ведро чело, жив дух  

12. Јован Јовановић Змај           Сатирична  

13. в)  

14. б),     г)  

15. а) Нечиста крв        б) Бора Станковић 

16. б) 

17. б) 

18. б) 

19. а)      в) 

20. Франц Кафка, Михајло Лалић, Добрица Ћосић, Вук Караџић 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2021. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 
1. Живе језике проучава наука која се назива: 

__________________________________ 
 
2. У реченици ЉИЉАНА МОРА ДА БУДЕ ДОБАР СТРУЧЊАК издвој предикат и 
напиши која је то врста предиката. 

____________________________________________________    

3. Гласовна промена СНОП - СНОПЉЕ је  

__________________________________   
  
4. Усправним цртама поделите сложену реченицу на просте:  

 
Кад дођоше близу једне баре, са жаљењем открише да у њој нема воде.  

 
5. У реченици Гледао је у њега БЕЗ СТРАХА за издвојени реченични члан одреди 

падеж _______________________________________________ 

службу (функцију) _____________________________________     
 
6. Одредите врсту именица (по значењу): 

а) сумња _______________    б) Јупитер _______________ 

в) сребро _______________     г) Петрија _______________ 

д) милина _______________  ђ) јагњад ________________ 
 
7. У ком глаголском облику је предикат у реченици ИЗУЗЕТНО СМО СЕ РАЗУМЕЛИ. 

____________________________________________________ 
 
8. Анализујте реченицу: Немања је гледао БЕЗ СТРАХА. 
    Код издвојених речи БЕЗ СТРАХА одредите њихову 

службу (функцију) _____________________________________  

и падеж  _____________________________________________ 
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9. Реченица ПОСЛЕДЊИХ ДАНА СЕ НЕУМОРНО РАДИЛО јесте: 

а) лична 

б) безлична 

в) непотпуна  
 
10. Подвуци правилно написане речи:  
 

подстаћи, постаћи, потстаћи, поткресати.  
 
11. Издвојте примере метафорског значења речи: горак живот, златан прстен, широк пут, 
златна коса, жив човек, горак чај, широк поглед, ведро чело, жив дух, ведро небо  

______________      _____________      _____________  ______________      _____________  
 
12. Сонет је утврђени песнички облик, који чине:  

а) два катрена и две терцине  

б) два катрена и два дистиха  

в) две терцине и два дистиха  
 
13. Бела њива, црно семе, мудра глава која сеје. Којој врсти кратких народних умотворина 
припада наведена:  

а) пословице    б) питалице 

в) загонетке    г) брзалице  
 
14. Књижевном опусу Лазе К. Лазаревића припадају приповетке:  

а) Ћоркан и Швабица  

б)  Ветар  

в)  Прича о кмету Симану  

г)  Први пут с оцем на јутрење  
 
15. Одредите о ком је роману реч на основу његовог почетка.  
 

Више се знало и причало о њеним чукундедама и прадедама, него о њима самим' о оцу 
јој, матери па чак и о њој – Софки.  

а)  Назив романа је __________________________________  

б)  Писац романа је __________________________________ 
 
16. Горски вијенац Петра Петровића Његоша започиње у глухо доба ноћи монологом:  

а) игумана Стефана  

б) владике Данила  

в) Вука Мандушића  
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17. Аутор познате песме Остајте овде је:  

а) Бранко Радичевић  

б) Алекса Шантић  

в) Јован Јовановић Змај  
 
18. У роману Лелејска гора  излагање  је најчешће:  

а) у првом лицу  

б) унутрашњи монолог  

в) у трећем лицу  
 
19. Романи Добрице Ћосића су:  

а) Корени  

б) Сеоска учитељица  

в) Време смрти  

г) Роман о Лондону  
 
20. Поред наслова наведених дела упишите имена њихових аутора:  

Башта сљезове боје  _____________________________________ 

Лелејска гора   _____________________________________ 

Далеко је сунце  _____________________________________ 

Хазарски речник  _____________________________________ 
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РЕШЕЊА 
 

1. лингвистика 

2. мора да буде добар стручњак - именички 

3. јотовање 

4. Кад дођоше близу једне баре,/ са жаљењем открише/ да у њој нема воде.  

5. генитив;   прилошка одредба за начин 

6. а) апстрактна; б) властита; в) градивна; г) властита; д) апстрактна; ђ) збирна 

7. перфект 

8. прилошка (адвербална) одредба за начин; генитив  

9. б) безлична 

10. подстаћи, поткресати  

11. горак живот, златна коса, широк поглед, ведро чело, жив дух  

12. а)  

13. в)  

14. б), г)  

15. Нечиста крв, Бора Станковић 

16. б) 

17. б) 

18. б)  

19.  а) в)  

20.  Бранко Ђопић, Михајло Лалић, Добрица Ћосић, Милорад Павић 
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

(2022. ГОДИНЕ) 

 

Пажљиво прочитајте питања, а затим одговорите на њих, допуните или заокружите тачне тврдње, 

користите искључиво ћирилично писмо). 

Напомене: Свако питање носи 1 бод. 

 Одговори морају бити правописно коректни. 

 
1. Речи АНАЛИЗИРАТИ и АНАЛИЗОВАТИ су (заокружите тачан одговор)  

а) дублети  б) хомоними   в) синоними  
 
2. У реченици ЊЕГОВА КУЋА ЈЕ ПОД САМИМ БРДОМ, предикат је:  

а) глаголски    в) именски  

б) сложени глаголски   г) прилошки  
 
3. Означи врсте именица по значењу:  

а) Владислав, Авала, Морава ___________________________  

б) радост, туга, певање, мишљење ______________________  

в) злато, сребро, мед, млеко ____________________________  

г) деца, браћа, господа, властела ________________________  
 
4. У речима ЛЕШКАРИТИ и ДРУШКАН извршена је гласовна промена  

____________________________________________________ 
 
5. Реченица ТО ЈЕ ХОТЕЛ ГДЕ СМО ОДСЕЛИ је:  

а) односна  б) месна  в) временска  
 
6. Напишите облик номинатива множине и збирну именицу од следећих заједничких 
именица  

номинатив множине              збирна именица  

ПРУТ ____________________  ___________________ 

СНОП ____________________  ___________________  

ГРОЗД ____________________  ___________________  
 
7. Напишите облик другог лица једнине императива глагола  

шити ___________________ разумети __________________  
 
8. Једносложне речи имају само __________________ акценте, а у вишесложним речима 

силазни акценат стоји на ____________________ слогу.  
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9. Реченица ДАНАС СЕ НЕУМОРНО РАДИЛО јесте (заокружите тачан одговор):  

а) безлична;  б) непотпуна;  в) лична  
 
10. Подвуци правилно написане речи:  

   пијонир, станбени, виолина, оделење, стогодишњак, судијски  
 
11. Издвојте примере метафорског значења речи: горак живот, златан прстен, широк пут, 
златна коса, жив човек, горак чај, широк поглед, ведро чело, жив дух, ведро небо  

________________   ________________   ________________ 

________________   ________________ 

12. Песму Међу јавом и мед сном  написао је:  

_________________________________________________  
 
Одредите којој врсти поезије она припада:  

_________________________________  
 
13. Бела њива, црно семе, мудра глава која сеје. Заокружите слово испред тачног одговора 
на питање којој врсти кратких народних умотворина припада.  

а) пословице  

б) питалице  

в) загонетке  

г) брзалице  
 
14. Књижевном опусу Лазе К. Лазаревића припадају приповетке:  

а) Швабица 

в) Ћоркан и Швабица  

б) Прича о кмету Симану  

г) Први пут с оцем на јутрење  
 
15. Одредите о ком је роману реч на основу његовог почетка.  

Више се знало и причало о њеним чукундедама и прадедама, него о њима самим' о оцу 
јој, матери па чак и о њој – Софки.  

а) Назив романа је __________________________________  

б) Писац романа је ___________________________  
 
16. Горски вијенац Петра Петровића Његоша започиње у глухо доба ноћи монологом:  

а) игумана Стефана б) владике Данила  

в) Вука Мандушића  
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17. Аутор познате песме Можда спава  је:  

а) Бранко Радичевић    

б) Владислав Петковић Дис 

в) Јован Јовановић Змај  
 
18. У роману Лелејска гора излагање главног јунака је најчешће (заокружи тачан 
одговор):  

а) у првом лицу   б) унутрашњи монолог  

в) у трећем лицу  
 
19. Романи Милоша Црњанског  су (заокружите тачне одговоре)  

а) Корени    в) Време смрти 

б) Сеобе   г) Роман о Лондону  
 
20. Поред наслова наведених дела упишите имена њихових аутора:  

Процес ______________________________________________  

Лелејска гора ________________________________________  

Далеко је сунце ______________________________________  

Српски ријечник ______________________________________ 
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РЕШЕЊА 
 

1. а) дублети 

2. г) прилошки  

3. а) властите, б) апстрактне, в) градивне, г) збирне  

4. Једначење сугласника по звучности  

5. а) односна 

6. прутови, пруће; снопови, снопље; гроздови, грожђе  

7. шиј; разумеј  

8. силазне; првом  

9. а) безлична 

10. виолина, стогодишњак, судијски  

11. горак живот, златна коса, широк поглед, ведро чело, жив дух  

12. Лаза Костић, рефлексивна  

13. в) загонетке 

14. а) Швабица , г) Први пут с оцем на јутрење 

15. а) Нечиста крв б) Бора Станковић  

16. б) Владике Данила 

17. б) Владислав Петковић Дис 

18. б) унутрашњи монолог 

19. б) Сеобе  г) Роман о Лондону 

20. Франц Кафка, Михајло Лалић, Добрица Ћосић, Вук Караџић 
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ОПШТЕ ЗНАЊЕ 
И 

ИНФОРМИСАНОСТ 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(1994. године) 

 
 

Напомена: Свако питање има једно решење 

1. Израз ФРУСТРАЦИЈА значи: 

а) задовољење потребе   г) замена задовољења 
б) одлагање потребе   д) одлагање задовољења 
в) спречавање задовољења  ђ) савлађивање препреке   1 поен 

2. За појединца кажемо да је аутохтон: 

а) ако је нетрпељив   г) ако је стидљив 
б) самосвојствен    д) ако је староседелац 
в) склон свађи    ђ) ако помаже другима   1 поен 

3. Која риба не припада дунавском сливу: 

а) смуђ     г) баракуда 
б) шаран     д) штука 
в) лињак     ђ) деверика     1 поен 

4. Најзначајније дело Милоша Црњанског је: 

а) Двојник                        г) Људи са четири прста 
б) Нож                         д) Магбет 
в) Сеобе                         ђ) Пацовски канали    1 поен 

5. Збирку песама “Тражим помиловање” написао-ла је: 

а) Александар Вучо              г) Бранко Ћопић 
б) Десанка Максимовић          д) Мира Алечковић 
в) Гроздана Олујић               ђ) Драган Лукић    1 поен 

6. Балет “Охридска легенда” компоновао је: 

а) Ј. Штраус    г) С. Христић 
б) Б. Барток    д) Ј. Готовац 
в) С. Мокрањац    ђ) Г. Верди     1 поен 

7. БАКИНГЕМСКА ПАЛАТА се налази у: 

а) Цириху     г) Паризу 
б) Лондону    д) Њујорку 
в) Бриселу    ђ) Женеви     1 поен 

8. Мамузе се користе: 

а) за покретање чамца   г) за управљање једрилицом 
б) за подбадање коња   д) за обрезивање воћака 
в) за мужу крава    ђ) за одржавање правца кретања  1 поен 
 

9. ВОДОЛИЈА је: 

а) рок-опера    г) онај што долива воду 
б) зодијачки знак    д) водоноша 
в) митска животиња   ђ) ронилац     1 поен 
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10. ПОЛИГЛОТА је: 

а) светски путник   г) туристички радник 
б) човек који говори више језика д) информатичар 
в) дипломата    ђ) човек који посредује   1 поен 

11. Ко је разрешио Гордијев чвор: 

а) Колумбо      в) А. Македонски  д) Клеопатра   
б) Ј. Цезар            г) Ф. Македонски  ђ) Пенелопа    1 поен  

12. Фреска “Бели анђео” налази се у: 

а) Жичи       в)  Белом Манастиру д) Милешеву   
б) Студеници       г) Белој Цркви  ђ) Прохору Пчињском  1 поен  

13. Кроз Грделичку клисуру протиче река: 

а) Нишава            в) Лепеница  д) Западна Морава  
б) Дрина       г) Јужна Морава  ђ) Пчиња    1 поен  

14. Реч КОГНИТИВАН значи: 

а) познат       в) унутрашњи  д) непознат   
б) сазнајан      г) емоционалан  ђ) наметљив    1 поен  

15. Да тела падају са константним убрзањем, доказао је: 

а) Њутн       в) Талес   д) Бор      
б) Галилеј            г) Анштајн   ђ) Радерфорд    1 поен  

16. Вердијева опера “АИДА” први пут је изведена у: 

а) Паризу                         г) Мадриду               
б) Каиру                    д) Сиднеју      1 поен 

17. Микеланђелова скулптура Мојсије налази се у цркви: 

а) Св. Марко - Венеција              г) Св. Петар у ланцима - Рим 
б) Сикстинској капели - Рим       д) Катедрала Св. Стефан - Беч 
в) Нотр Дам - Париз                 ђ) Миланска катедрала - Милано  1 поен 

18. Књигу “Пипи дуга чарапа” написао је: 

а) Xек Лондон     г) Александар Вучо  
б) Астрид Линдгрен    д) Тимоти Бајфорд  
в) Лајош Зилахи    ђ) Ерих Марија Ремарк   1 поен 

19. АВАКС је: 

а) мала бакарна посуда    г) авион за извиђање 
б) банкарска машина    д) фудбалски клуб у Холандији 
в) златни отисак на кожи  ђ) врста колача    1 поен 

20. Браћа Лимијер, познати су по томе што су први: 

а) Прелетели авионом Атлантски океан г) Освојили највиши врх Хималаја 
б) Илустровали рукопис с катедралом   д) Основали банку у Француској 
в) Направили филмску камеру       ђ) Конструисали авион   1 поен 

21. Конфучије је био: 

а) филозоф      в) историчар  д) спелеолог  
б) писац       г) архитекта  ђ) драматург    1 поен  
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22. Израз ПИРОВА ПОБЕДА значи: 

а) победа на поене    г) лако остварена победа  
б) победа уз жртве    д) победа у репасажу  
в) убедљива победа   ђ) победа у игри парова   1 поен 

23. ЋО ЋО САН је личност из опере: 

а) Турандот      в) Моћ судбине      д) Мадам Батерфлај 
б) Риголето         г) Тоска           ђ) Сицилијанске вечери  1 поен 

24. БИЛИНГВИЗАМ је: 

а) логичко мишљење    г) паралелно учење два језика  
б) грешка у закључивању   д) близанац  
в) гледање са два ока   ђ) спретност руку и ногу   1 поен 

25. Први сателит СПУТЊИК, лансиран је: 

а) 1957.       в) 1965.       д) 1968. 
б) 1962.            г) 1966.           ђ) 1971.    1 поен 

26. Марко Поло је живео у: 

а) Риму                 в) Трсту            д) Ђенови 
б) Будви          г) Падови         ђ) Венецији    1 поен 

27. Дувачки музички инструмент САКСОФОН назван је по: 

а) Сакс Нели        в) Адолфу Саксу   д) Саксонској династији 
б) Саксу Хансу       г) Сакс Курту   ђ) Покрајини Саксонији  1 поен 

28. ДЕЈВИС КУП је такмичење у: 

а) ватерполу             в) бициклизму 
б) тенису                 г) пливању     1 поен 

29. Реч ЕМАНЦИПАЦИЈА значи: 

а) осећајност             в) ослобођење 
б) брижљивост          г) суптилност     1 поен 

30. Олимпијска атлетска дисциплина МАРАТОН, трчи се на стази дугој: 

а) 40км и 200м      в) 40км и 195м  д) 42км и 190м 
б) 40км и 190м      г) 42км и 200м     ђ) 42км и 195м   1 поен 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(1995. године) 

 
Напомена: Свако питање има једно решење 

1. За некога кажемо да је ФЛЕКСИБИЛАН: 

а) ако је стидљив                   г) склон свађи 
б) ако је нетрпељив                д) ако помаже другима 
в) ако је прилагодљив               ђ) ако је неучтив     1 поен 

2. Израз ФЛЕГМАТИЧАН, означава тип: 

а) карактера                        г) мотивације 
б) интелигенције                    д) темперамента 
в) сазнања                          ђ) постигнућа      1 поен 

3. Познато дело “Емил или о васпитању” написао је: 

а) Ј. А. Коменски                  г) М. Монтесори 
б) Ф. Фребел                     д) Р. Кател 
в) Ж. Ж. Русо                     ђ) Ј. X. Песталоци     1 поен 

4. Мамузе се користе: 

а) за мужу крава    г) за орезивање воћака 
б) за покретање чамца   д) за подбадање коња 
в) за управљање једрилицом  ђ) за одржавање правца кретања  1 поен 

5. За појединца кажемо да је АПАТИЧАН: 

а) ако је стидљив        г) ако је равнодушан  
б) ако је несимпатичан   д) ако је склон свађи 
в) ако је несналажљив               ђ) ако је самосвојствен   1 поен 

6. Која риба не припада дунавском сливу: 

а) смуђ                             г) баракуда 
б) шаран                          д) штука 
в) лињак                           ђ) деверика       1 поен 

7. ВОДОЛИЈА је: 

а) рок опера    г) онај што долива воду 
б) зодијачки знак    д) водоноша 
в) митска животиња   ђ) ронилац     1 поен 

8. Ко је разрешио Гордијев чвор: 

а) Колумбо    г) А. Македонски 
б) Клеопатра    д) Пенелопа 
в) Ј. Цезар     ђ) Ф. Македонски    1 поен 

9. Израз нон-сенс значи: 

а) смешно     г) тужно 
б) разумно    д) бесмислено 
в) игру речи    ђ) сенилност     1 поен 

10. Фреска “Бели анђео” налази се у: 

а) Белом Манастиру   г) Белој Цркви 
б) Студеници    д) Милешеву 
в) Жичи     ђ) Прохору Пчињском   1 поен 
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11. Велика Морава настаје спајањем Јужне и Западне Мораве код: 

а) Ћуприје                         г) Јагодине 
б) Ћићевца                       д) Ниша 
в) Сталаћа                        ђ) Пожаревца      1 поен 

12. Вердијева опера “АИДА” први пут је изведена поводом: 

а) отварања Коринтског канала      г) отварања аутопута Милано-Рим 
б) отварања Суецког канала         д) отварања опере у Сиднеју 
в) отварања Панамског канала      ђ) отварања опере у Милану   1 поен 

13. Конфучије је био: 

а) писац       в) историчар  д) филозоф  
б) морепловац      г) драматург  ђ) спелеолог    1 поен 

14. Познато дело “Порекло врста” написао је: 

а) Е. М. Ремарк      в) Л. Зилахи     д) X. Лондон  
б) Ч. Дарвин      г) Т. Бајфорд   ђ) А. Линдгрен   1 поен 

15. Једно од светских чуда “ЕСКОРИЈАЛ” налази се у: 

а) Италији            в) Мексику   д) Шпанији  
б) Холандији      г) Француској   ђ) Португалији   1 поен 

16. Трајанова табла налази се код: 

а) Доњег Милановца    в) Текије   д) Неготина  
б) Голупца            г) Кладова   ђ) Смедерева    1 поен 

17. Такмичење у тенису РОЛАН ГАРОС одржава се у: 

а) Лондону      в) Риму    д) Мадриду  
б) Паризу             г) Сиднеју    ђ) Мелбурну    1 поен 

18. Први човек на Месецу Н. Амстронг закорачио је: 

а) 1957. године      в) 1964. године   д) 1969. године  
б) 1961. године       г) 1967. године   ђ) 1971. године   1 поен 

19. ИРИДА је: 

а) богиња моћи      в) богиња зла   д) личност из романа Ч. Дикенса 
б) крилата богиња        г) богиња кише   ђ) личност из опере АИДА  1 поен 

20. Кроз Сићевачку клисуру протиче река: 

а) Лепеница                       г) Јужна Морава 
б) Западна Морава                д) Нишава 
в) Пчиња                        ђ) Ибар      1 поен 

21. Израз ПИРОВА ПОБЕДА значи: 

а) победа на поене                 г) лако остварена победа 
б) победа уз жртве                 д) победа у игри парова 
в) убедљива победа                 ђ) победа у испијању пива    1 поен 

22. Доместикација је: 

а) господарење-владање      г) омеђивање поседа 
б) припитомљавање дивљих животиња  д) смањивање вредности новцу 
в) скретање са правог пута          ђ) размеравање земље   1 поен 
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23. Позната Сезанова слика “Купачице” налази се у: 

а) Тејт-галерији у Лондону          г) Лувру у Паризу 
б) Метрополитену у Њујорку        д) Уметничком музеју у Филаделфији 
в) Галерији у Фици - Фиренца        ђ) Уметничком институту у Чикагу  1 поен 

24. Артифицијелизам је специфичност дечјег: 

а) говора                           г) учења 
б) памћења                        д) заборављања 
в) мишљења                     ђ) опажања      1 поен 

25. Реч КАЛИГРАФИЈА значи: 

а) претварање гвожђа у челик       г) сликање на свили 
б) калемљење воћака               д) вештину лепог писања 
в) читање судбине из длана         ђ) борилачку вештину   1 поен 

26. Израз “Пандорина кутија” значи: 

а) кутију за чување накита          г) кутију са дуплим зидовима 
б) кутију обложену златом          д) извор сваког зла 
в) мађионичарска кутија             ђ) кутију за чување “тешке воде”  1 поен 

27. Овогодишњи добитник награде Златна палма у Кану за режију филма је: 

а) Ж. Жилник                    г) Г. Марковић 
б) Е. Кустурица                  д) Г. Михић 
в) Г. Паскаљевић                   ђ) В. Путник      1 поен 

28. Браћа Рајт, познати су по томе што су први: 

а) конструисали филмску камеру    г) основали банку у Лондону 
б) освојили највиши врх Хималаја   д) пилотирали авионом 
в) конструисали хеликоптер         ђ) летели у балону    1 поен 

29. Буги - вуги је: 

а) јапански поздрав   г) поен у каратеу 
б) окретна игра    д) врста колача 
в) врста платна од свиле   ђ) врста дечје игре    1 поен 

30. Проћи поред Сциле и Харибде значи: 

а) тријумфални пролаз              г) пребродити велике тешкоће 
б) клањати се владару               д) изложити се исмевању 
в) проћи у цик-цак                  ђ) чути сирене    1 поен 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(1996. године) 

 
 

Напомена: Свако питање има једно решење. 

1. Познато дело “Педагошка поема” написао је: 

а) Ј. А. Коменски    г) А. С. Макаренко 
б) Ф. Фребел    д) Р. Кател 
в) Ж. Ж. Русо    ђ) Ј. Х. Песталоци    1,5 поена 

2. МАКАО је: 

а) митска животиња   г) врста рибе 
б) врста гуштера    д) врста папагаја 
в) врста морских ракова   ђ) врста памука    1 поен 

3. Израз ФЛЕГМАТИЧАН, означава тип: 

а) карактера                        г) темперамента 
б) интелигенције                     д) мотивације 
в) сазнања                           ђ) зрелости     1 поен 

4. Која је од наведених риба грабљивица: 

а) шаран                         г) лињак 
б) штука                      д) деверика 
в) караш                           ђ) толстолобик    1 поен 

5. За неког кажемо да је ЕКСТРАВЕРТАН, ако је: 

а) симпатичан                       г) брзоплет 
б) равнодушан                     д) стидљив 
в) окренут према споља              ђ) самосвојствен    1,5 поена 

6. Магеланов мореуз се налази између: 

а) Енглеске и Француске             г) Индије и Цејлона 
б) Шпаније и Туниса               д) Јужне Америке и Огњене земље 
в) Африке и Мадагаскара           ђ) Северне Америке и Кубе   1,5 поена 

7. МАЗУРКА је народна игра: 

а) словачка    г) руска     
б) пољска     д) украјинска 
в) мађарска    ђ) швајцарска     1 поен 

8. Реч ОРИГАМИ значи: 

а) музицирање на оргуљама  г) врсту зачина 
б) јапанску борилачку вештину  д) сликање на свили 
в) читање судбине из длана  ђ) јапанску уметност савијања папира 1,5 поена 

9. Кроз Грделичку клисуру протиче река: 

а) Нишава                         г) Западна Морава 
б) Ибар                           д) Јужна Морава 
в) Лепеница                        ђ) Пчиња     1 поен 
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10. Европско фудбалско првенство се ове године одржава у: 

а) Енглеској                        г) Шпанији 
б) Француској                       д) Италији 
в) Шведској                        ђ) Немачкој     1 поен 

11. Прва жена космонаут је: 

а) Нина Гаприндашвили             г) Елена Курагина 
б) Валентина Терјешкова            д) Наташа Ростова 
в) Маја Плисецкаја                    ђ) Ана Павловна    1 поен 

12. Израз ПАР – ФОРФЕ значи: 

а) победу у продужетку           г) победу без игре 
б) убедљиву победу                д) победу у игри парова 
в) победу уз жртве               ђ) победу на поене    1 поен 

13. Позната Рембрантова слика “ФЛОРА” налази се у:                        

а) Тејт галерији                      г) Лувру 
б) Ермитажу                       д) Уметничком музеју у Филаделфији 
в) Метрополитену                   ђ) Уметничком институту у Чикагу 1,5 поена 

14. Монголфје је познат по томе што је први:                                

а) конструисао филмску камеру     г) пилотирао авионом 
б) конструисао хеликоптер          д) основао прву банку у Лондону 
в) летео у балону                   ђ) освојио највиши врх на Хималајима 1,5 поена 

15. Израз “ПРОКРУСТОВА ПОСТЕЉА” значи: 

а) постеља за младенце              г) мађионичарска постеља 
б) постеља за самца                 д) постеља по мери 
в) постеља - справа за мучење      ђ) постеља у затвору    1,5 поена 

16. Леј је новчана јединица у: 

а) Бугарској    г) Шпанији 
б) Албанији    д) Словачкој 
в) Румунији    ђ) Аустрији     1 поен 

17. АНИМИЗАМ је специфичност дечјег: 

а) памћења                          г) говора 
б) мишљења                      д) опажања 
в) учења                           ђ) заборављања    1,5 поена 

18. Израз “ПРЕЋИ РУБИКОН” фигуративно значи: 

а) прећи препреку                   г) прећи преко зида 
б) донети смелу одлуку              д) прећи преко прага 
в) прећи преко “свега”              ђ) прећи преко потока   1,5 поена 

19. ПОЛИГЛОТА је:  

а) светски путник                    г) спикер 
б) информатичар                   д) посредник некретнинама 
в) дипломирани политиколог        ђ) човек који говори више језика  1 поен 
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20. Чувена катедрала НОТРДАМ налази се у: 

а) Риму                             г) Мадриду 
б) Напуљу                          д) Паризу 
в) Лондону                         ђ) Ротердаму     1 поен 

21. Стари римски град Помпеја разорен је: 

а) у снажном земљотресу            г) у ратном походу варвара 
б) ерупцијом вулкана                д) под налетом високих морских таласа 
в) обрушавањем брда                ђ) у борби за превласт владара  1,5 поена 

22. У познатом спортском граду Гармиш-Партенкирхену одржава се такмичење:  

а) у ватерполу                       г) у тенису 
б) у кајаку на брзим водама         д) у смучарским дисциплинама 
в) у испијању пива                   ђ) у партерној гимнастици   1 поен 

23. Еустахијева труба налази се у: 

а) Музеју инструмената              г) оркестру трубача 
б) Драгачевском оркестру           д) средњем уху 
в) унутрашњем уху                  ђ) xез оркестру    1,5 поена 

24. Колико пута је сила Месечеве теже лакша од Земљине: 

а) два пута                           г) пет пута 
б) три пута                          д) шест пута 
в) четири пута                       ђ) седам пута     1,5 поена 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(1997. године) 

 
 

Напомена: Свако питање има једно решење. 

1. Према грчкој легенди, ЕДИП је био син:                

а) Краљице Јокасте и краља Лаја г) Краља Агамемнона и Клитемнестре 
б) Зевса и Леде                    д) Краљице Перибеје и краља Полибеја 
в) Краља Менелаја и Јелене   ђ) Краља Јасона и Медеје   1,5 поена 

2. Познато дело “Декамерон”написао је: 

а) Хемингвеј                      г) М. Држић 
б) ђ. Бокачо                       д) Р. Кател 
в) Ф. Фребел                      ђ) В. Шекспир     1 поен 

3. КЕНТАУР је по митологији демонско биће: 

а) пола риба пола жена            г) пола човек пола коњ 
б) пола змај пола коњ              д) пола јарац пола риба 
в) пола човек пола бик             ђ) пола лав пола човек    1,5 поена 

4. ЕХОЛАЛИЈА је специфичност дечјег: 

а) карактера                       г) цртања 
б) говора                        д) мишљења 
в) памћења                        ђ) темперамента     1 поен 

5. Коју птицу људи користе за лов на рибу: 

а) пекиншку патку                 г) гуску 
б) лиску                            д) фламинга 
в) корморана                      ђ) морског галеба     1 поен 

6. Лек ПЕНИЦИЛИН се добија из: 

а) гљиве                            г) соли 
б) морске пене                    д) животињске масти 
в) коприве                         ђ) нафтиних деривата    1,5 поена 

7. Део Париза МОНМАРТР познат је по: 

а) клошарима                     г) музичарима 
б) сликарима                      д) луна парку 
в) банкарима                      ђ) фонтанама      1,5 поена 

8. РУМБА је врста плеса, настала у: 

а) Шпанији                         г) Русији 
б) Куби                            д) Румунији 
в) Мађарској                      ђ) Мексику      1 поен 

9. На раст детета посебно делује жлезда са унутрашњим лучењем, и то: 

а) штитна                          г) паратироидна 
б) надбубрежна                   д) епифиза 
в) полне жлезде                  ђ) панкреас      1,5 поена 
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10. Кроз Качаничку клисуру протиче река: 

а) Ситница                         г) Ибар 
б) Лепенац                        д) Пчиња 
в) Тимок                        ђ) Нишава      1 поен 

11. Спортска игра ОДБОЈКА настала је од: 

а) тениса                            г) фудбала 
б) рукомета                       д) кошарке 
в) безбола                          ђ) голфа      1 поен 

12. Прва жена космонаут је: 

а) Нина Гаприндашвили  г) Елена Курагина 
б) Валентина Терјешкова д) Наташа Ростова 
в) Маја Плисецкаја  ђ) Ана Павловна     1 поен 

13. КАСАТО је врста: 

а) колача    г) сладоледа 
б) пецива    д) музичког дела 
в) музичког темпа  ђ) коктела      1 поен 

14. Позната Рубенсова слика “СУД ПАРИСОВ” налази се у: 

а) Тејт галерији                     г) Лувру 
б) Ермитажу                      д) Уметничком музеју у Филаделфији 
в) Митрополитену                  ђ) Националној галерији у Лондону  1,5 поена 

15. Сеп Брадл је познат по томе што је први: 

а) конструисао филмску камеру     г) пилотирао авионом 
б) конструисао хеликоптер          д) прескочио преко 8м у даљ 
в) летео скијама преко 100м        ђ) освојио највиши врх на Хималајима 1 поен 

16. Израз “ХАНИБАЛ АНТЕ ПОРТАС” фигуративно значи: 

а) пријатан сусрет                  г) одшкринута врата 
б) блиску опасност                 д) залупити вратима 
в) очекивани састанак               ђ) обијена врата     1,5 поена 

17. ШИЛИНГ је новчана јединица у: 

а) Бугарској   г) Шпанији 
б) Мађарској   д) Словачкој 
в) Румунији   ђ) Аустрији      1 поен 

18. Подморница истраживача Ж. КУСТОА зове се: 

а) Наутилус                       г) Поларис 
б) Марина                       д) Навигатор 
в) Калипсо                         ђ) Аурора      1 поен 

19. Израз “ПОТЕМКИНОВА СЕЛА” фигуративно значи: 

а) села поред реке                  г) села на периферији градова 
б) села грађана на брду             д) села за прогнане 
в) лаж, опсену                      ђ) села за старе     1,5 поена 
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20. КОЛПОРТЕР је: 

а) светски путник    г) спикер 
б) улични продавац новина   д) посредник некретнинама 
в) улични портретиста    ђ) човек који говори више језика  1 поен 

21. Познати замак (тврђава) ТАУЕР налази се у: 

а) Риму                           г) Мадриду 
б) Напуљу                        д) Паризу 
в) Ротердаму                     ђ) Лондону       1 поен 

22. БАС кључ у музици, означава место ноте: 

а) G                               г) С 
б) H                                  д) Е 
в) F                                 ђ) D        1 поен 

23. Израз ДЕРБИ, фигуративно значи:  

а) такмичење у скијању             г) поновљено такмичење 
б) такмичење у пливању            д) такмичење са продужецима 
в) такмичење од посебне важности  ђ) такмичење без победника  1 поен 

24. Најпознатији мајстор у изради виолина био је: 

а) Н. Амати                      г) Б. Микелоцо 
б) Н. Паганини                д) А. Страдивари 
в) А. Амати                      ђ) И. Пицети       1,5 поена 

25. АРТЕМИДА је: 

а) богиња моћи    г) крилата богиња 
б) личност из опере Аида  д) богиња зла 
в) богиња лова    ђ) богиња кише    1,5 поена 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(1998. године) 

 
 

Напомена: Свако питање има једно решење. 

1. Познато педагошко дело “Како Гертруда учи своју децу” написао је:         

а) Ј. А. Коменски                 г) М. Монтесори 
б) Ф. Фребел                      д) Р. Кател 
в) Ж. Ж. Русо                     ђ) Ј. X. Песталоци     1 поен 

2. Синкретизам је специфичност дечјег: 

а) мишљења (закључивања)         г) ликовног израза 
б) говора                           д) опажања 
в) памћења                          ђ) социјалног развоја   1,5 поена 

3. Израз ХЕК ТРИК у фудбалу значи:          

а) гол из офсајда                   г) три узастопна гола истог играча 
б) гол из корнера               д) гол из једанаестерца 
в) гол постигнут главом            ђ) гол из слободног ударца    1 поен 

4. Светско првенство у фудбалу ове године одржава се у: 

а) Енглеској                        г) Бразилу 
б) Француској                      д) Аустрији 
в) Италији                         ђ) Шпанији      1 поен 

5. ЧАРДАШ је: 

а) шпански народни плес      г) руски народни плес 
б) грчки народни плес   д) румунски народни плес 
в) мађарски народни плес  ђ) словачки народни плес   1 поен 
 

6. Која жлезда са унутрашњим лучењем регулише рад осталих жлезда: 

а) штитна                         г) хипофиза 
б) надбубрежна                   д) епифиза 
в) полне жлезде                    ђ) панкреас      1 поен 

7. Кроз град Лондон протиче река: 

а) Сена                          г) Дњепар 
б) Темза                          д) Волга 
в) Влтава                         ђ) Тибар       1 поен 

8. Спортска игра ОДБОЈКА настала је од: 

а) тениса                           г) фудбала 
б) рукомета                      д) кошарке 
в) безбола                        ђ) голфа       1 поен 

9. ТРИАС, ЈУРА и КРЕДА су: 

а) кости у средњем уху   г) планински врхови у Алпима 
б) три мускетара    д) острва у Полинезији 
в) геолошка доба развића Земљине коре ђ) личности из романа Е, М. Ремарка 1,5 поена 
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10. ЛЕ КОРБИЗИЈЕ је познат: 

а) морепловац                     г) филозоф 
б) архитекта                        д) тореадор 
в) оперски певач                    ђ) хирург      1,5 поена 

11. Позната породица МЕДИЧИ потиче из: 

а) Рима                           г) Фиренце 
б) Милана                         д) Венеције 
в) Ђенове                         ђ) Напуља       1 поен 

12. Јунакиња толстојевог романа РАТ И МИР је: 

а) Нина Гаприндашвили            г) Марија Валевска 
б) Валентина Терјешкова           д) Наташа Ростова 
в) Маја Плисецкаја                 ђ) Ана Павловна     1 поен 

13. КАСАТО је врста: 

а) колача              г) сладоледа 
б) пецива             д) музичког дела 
в) музичког темпа                 ђ) коктела      1 поен 

14. Позната слика Жак Луј Давида “НАПОЛЕОНОВО КРУНИСАЊЕ” налази се у: 

а) Тејт галерији                     г) Лувру 
б) Ермитажу                      д) Уметничком музеју у Филаделфији 
в) Метрополитену                  ђ) Националној галерији у Лондону  1,5 поена 

15. Сима Милутиновић Сарајлија био је учитељ:                              

а) Петру Петровићу Његошу       г) Милици Стојадиновић 
б) Карађорђу                       д) Исидори Секулић 
в) Милошу Обреновићу             ђ) Мики Петровићу Аласу    1 поен 

16. Израз “ХАНИБАЛ АНТЕ ПОРТАС” фигуративно значи 

а) пријатан сусрет                  г) одшкринута врата 
б) блиску опасност                 д) залупити вратима 
в) очекивани састанак               ђ) обијена врата     1,5 поена 

17. ШИЛИНГ је новчана јединица у:   

а) Бугарској                        г) Шпанији 
б) Мађарској                        д) Словачкој 
в) Румунији                         ђ) Аустрији      1 поен 

18. Руска крстарица која је учествовала у октобарској револуцији је: 

а) Наутилус                       г) Поларис 
б) Марина                       д) Навигатор 
в) Калипсо                        ђ) Аурора      1 поен 

19. Израз “ПОТЕМКИНОВА СЕЛА” фигуративно значи: 

а) села поред реке              г) села на периферији градова 
б) села грађена на брду      д) села за прогнане 
в) лаж, опсену                 ђ) села за старе    1,5 поена 
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20. ГЛОБТРОТЕР је: 

а) светски путник    г) спикер 
б) улични продавац новина   д) посредник некретнинама 
в) улични портретиста   ђ) човек који говори више језика  1 поен 

21. Познати дворац ШЕНБРУН налази се у: 

а) Риму                            г) Мадриду 
б) Напуљу                         д) Бечу 
в) Ротердаму                       ђ) Лондону     1 поен 

22. Пентатонска лествица на тон F, је: 

а) EFGAC                   г) FGFEH 
б) FEGAC                   д) DEGAC 
в) FGACD                   ђ) EHFAC      1,5 поена 

23. Ко је помогао ЈАСОНУ да се дочепа златног руна: 

а) Клеопатра                      г) Далила 
б) Медеја                          д) Кирка 
в) Персефона                     ђ) Пандора      1,5 поена 

24. Антонио Страдивари је познат по изради: 

а) клавира                         г) цембала 
б) виолина                        д) харфи 
в) флаута                         ђ) оргуља       1,5 поена 

25. АРАРАТ је: 

а) врста папагаја    г) врста паса 
б) афричка антилопа   д) река у Турској 
в) планина на Блиском истоку  ђ) врста коња     1,5 поена 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(2000. године) 

 
Напомена: Свако питање има једно решење 

1. МИЗАНТРОП је: 

а) човекољубац    г) једнобожац 
б) женомрзац    д) човек који говори више језика 
в) човекомрзац    ђ) светски путник    1 поен 

2. СУМЕРСКО сликовно писмо-пиктограм, исписивано је на:                  

а) папирусу                          г) пергаменту 
б) глиненим таблицама              д) кори од дрвета 
в) углачаној телећој кожи            ђ) зидинама пећина    1,5 поена 

3. Назив за традиционалну изложбу савременог сликарства и вајарства која се одржава у 
Београду је: 

а) БЕМУС         г) ТРИЈЕНАЛЕ 
б) БИЈЕНАЛЕ                  д) ФЕСТ 
в) БИТЕФ                    ђ) ФОКУС     1,5 поена 

4. МИXОР је највиши планински врх на: 

а) Копаонику                       г) Дурмитору 
б) Чакору                           д) Руднику 
в) Старој Планини                  ђ) Проклетијама    1 поен 

5. Најквалитетнији КАВИЈАР се добија од икре рибе: 

а) мрене                            г) кечиге 
б) моруне                          д) смуђа 
в) караша                        ђ) јегуље       1 поен 

6. МОРЗЕОВА азбука је састављена од: 

а) тачака и цртица                  г) речи 
б) словних знакова                  д) гласова 
в) слогова                           ђ) бројева      1,5 поена 

7. Кроз Рим протиче река: 

а) Сена                           г) По 
б) Темза                           д) Волга 
в) Влтава                          ђ) Тибар       1 поен 

8. Лик прослављеног детектива Шерлока Холмса створио је писац: 

а) Едгар Алан По                 г) Валтер Скот 
б) Агата Кристи                   д) Шарлота Бронте 
в) Артур Конан Дојл               ђ) Рачард Киплинг     1,5 поена 

9. Пулицерова награда се додељује за остварења у области: 

а) глуме                     г) новинарства 
б) медицине                  д) нуклеарне физике 
в) режије                      ђ) вајарства      1 поен 
 



 138 

10. Који француски импресиониста је аутор слике “ЖЕНЕ У ВРТИЋУ”: 

а) Огист Реноар              г) Пол Сезан 
б) Едгар Дега                д) Клод Моне 
в) Пол Гоген                 ђ) Винсент ван Гог     1,5 поена 

11. ПУНСКИ РАТОВИ су вођени између: 

а) Рима и Картагине               г) Египта и Рима 
б) Спарте и Атине                д) Спарте и Микене 
в) Персије и Атине                ђ) Рима и Спарте     1,5 поена 

12. Јунакиња Толстојевог романа РАТ и МИР је: 

а) Нина Гаприндашвили            г) Марија Валевска 
б) Валентина Терјешкова           д) Наташа Ростова 
в) Маја Плисецкаја                 ђ) Ана Павловна     1 поен 

13. МАРЦИПАН је колач направљен од: 

а) кестена                           г) ораха 
б) бадема                           д) мака 
в) лешника                        ђ) смокава      1 поен 

14. Позната Микеланђелова скулптура МОЈСИЈЕ, налази се у:                  

а) Академији у Фиренци             г) Лувру у Паризу 
б) Цркви Сан Лоренцо у Фиренци   д) Сикстинској капели у Ватикану 
в) Цркви Св. Петар у ланцима у Риму  ђ) Лоренцовој библиотеци у Фиренци 1,5 поена 

15. Новчана јединица у Финској је: 

а) круна                          г) рубља 
б) марка                          д) франак 
в) фунта                           ђ) гулден       1 поен 

16. Флорет је врста: 

а) окретне игре    г) грожђа 
б) оружја     д) колача 
в) вина     ђ) зачина     1 поен 

17. Стара мера за течност АКОВ, садржи: 

а) 5 литара                         г) 30 литара 
б) 10 литара                       д) 50 литара 
в) 20 литара                       ђ) 100 литара      1,5 поена 

18. Руска крстарица која је учествовала у октобарској револуцији је: 

а) Наутилус                       г) Поларис 
б) Марина                         д) Навигатор 
в) Калипсо                         ђ) Аурора      1 поен 

19. ОБДАНИЦА на Земљином екватору траје најдуже око: 

а) 10 часова                         г) 13 часова 
б) 11 часова                         д) 14 часова 
в) 12 часова                         ђ) 16 часова      1 поен 
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20. МАЧВА, плодна равница у Србији, простире се између: 

а) Дрине и Саве                   г) Велике Мораве и Дунава 
б) Дунава и Саве                  д) Тисе и Тамиша 
в) Дунава и Тимока                ђ) Дунава и Тисе     1 поен 

21. Лек против маларије КИНИН, добија се из: 

а) гљиве                          г) хмеља 
б) коре дрвета                      д) алге 
в) имеле                            ђ) коприве      1,5 поена 

22. Оперу “ФИГАРОВА ЖЕНИДБА” компоновао је: 

а) Ђ. Росини                      г) Ђ. Верди 
б) В. А. Моцарт                  д) Ђ. Пучини 
в) С. Мокрањац                   ђ) М. Равел      1 поен 

23. Ко је помогао ЈАСОНУ да се “дочепа” златног руна: 

а) Клеопатра                         г) Далила 
б) Медеја                       д) Кирка 
в) Персефона                    ђ) Пандора      1 поен 

24. ПАТ и ПАТИШОН су познати као: 

а) шпијунски пар                 г) филмски комичари 
б) музички дует                      д) јунаци цртаних филмова 
в) клизачки пар               ђ) акробате      1 поен 

25. У Старој словенској митологији, дрво посвећено богу ПЕРУНУ је било: 

а) бреза    г) липа 
б) бор    д) маслина 
в) храст    ђ) дуд       1 поен 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(2001. године - јул) 

 
 

Напомена: Свако питање има једно решење 

1. ЧУКУР ЧЕСМА се налази у: 

а) Нишу                  г) Неготину 
б) Чачку                  д) Врању 
в) Београду                ђ) Смедереву      1 поен 

2. Која фигура у шаху има највеће “дејство”: 

а) топ                       г) краљ 
б) ловац                  д) краљица (дама) 
в) скакач (коњ)             ђ) пешак      1 поен 

3. Планински превој ЧЕСТОБРОДИЦА је између: 

а) Бајине Баште и Ваљева          г) Новог Сада и Руме 
б) Пирота и Ниша                д) Параћина и Бољевца 
в) Чајетине и Ужица               ђ) Бора и Зајечара     1 поен 

4. ТАРАНТЕЛА је народна игра у: 

а) Мађарској               г) Турској 
б) Италији                 д) Шпанији 
в) Пољској                 ђ) Бугарској      1 поен 

5. Популарни валцер НА ЛЕПОМ ПЛАВОМ ДУНАВУ компоновао је: 

а) Штраус Оскар                  г) Штраус Јохан Млађи 
б) Штраус Рихард                д) Штраус Јожеф 
в) Штраус Јохан Старији           ђ) Штраус Франц Михаило    1,5 поена 

6. Име ЈОХАНА ГУТЕМБЕРГА везује се за проналазак: 

а) бицикла                 г) фотоапарата 
б) пива                    д) локомотиве 
в) штампање књига         ђ) кино камере     1 поен 

7. Ватерполо репрезентација Југославије на Европском првенству ове године освојила је: 

а) златну медаљу           г) четврто место 
б) сребрну медаљу          д) пето место 
в) бронзану медаљу         ђ) шесто место     1 поен 

8. У ШЕРВУДСКОЈ шуми у Енглеској страховали су од: 

а) Вилијема Тела           г) Робина Худа 
б) Шерлоха Холмса        д) Xека Трбосека 
в) Робина Кука             ђ) Дејви Крокета     1,5 поена 

9. Под утицајем ултравиолетног зрачења у организму се ствара витамин: 

а) А                             г) C 
б) B1                     д) D 
в) B2                        ђ) Е       1 поен 
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10. Познату оперу СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН, компоновао је: 

а) В. А. Моцарт             г) Ђ. Росини 
б) С. Мокрањац           д) Ђ. Пучини 
в) Ђ. Верди                ђ) М. Павел      1,5 поена 

11. Војсковођа који је бранио ТЕРМОПИЛСКИ кланац звао се: 

а) Леонидија               г) Јасон 
б) Менелај                д) Херкул 
в) Тезеј                     ђ) Спартак      1,5 поена 

12. Роман ОРКАНСКИ ВИСОВИ написала је: 

а) Шарлота Бронте         г) Жорж Санд 
б) Ана Бронте             д) Xејн Остин 
в) Емили Бронте           ђ) Мери Лемб      1 поен 

13. Ђовани Бокачо био је: 

а) композитор опере        г) ренесансни сликар 
б) градитељ виолина        д) скулптор 
в) писац хуманиета         ђ) морепловац     1 поен 

14. Египатско писмо - хијероглифе, први је дешифровао: 

а) А. Шамсон             г) Ж. Ф. Шамполион 
б) Д. Ж. Шансон           д) Ж. Ш. Шамбоњер 
в) М. Шал               ђ) Н. С. Шамфор     1,5 поена 

15. Растко Немањић - Свети Сава замонашио се у светогорском манастиру: 

а) Ватопеду               г) Св. Григорију 
б) Св. Пантелејмону        д) Кареји 
в) Хиландару              ђ) Великој Лаври     1 поен 

16. Израз НОНСЕНС значи: 

а) радосну вест             г) неодлучност 
б) забринутост            д) равнодушност 
в) бесмислицу, глупост     ђ) пролазност      1 поен 

17. У Међународном систему мерних јединица, назив Тесла са ознаком Т, означава меру: 

а) јачину електричне енергије       г) магнетну индукцију 
б) електричну индуктивност        д) електрични отпор 
в) јачину магнетног поља            ђ) електрични потенцијал   1,5 поена 

18. Римски филозоф СЕНЕКА био је учитељ: 

а) Нерону                г) Марку Антонију 
б) Калигули                д) Јустинијану 
в) Цезару                  ђ) Диоклецијану     1,5 поена 

19. Боја очију зависи од пигмената у: 

а) мрежњачи              г) зеници 
б) рожњачи               д) судовњачи 
в) жутој мрљи             ђ) дужици      1 поен 
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20. Реч ОРАКУЛУМ, фигуративно значи: 

а) заобилажење истине              г) претећу изјаву 
б) двосмислену изреку, уопште      д) прећутну сагласност 
в) директну изјаву                  ђ) јавно негодовање    1 поен 

21. Црква НОТР-ДАМ, посвећена Богородици, налази се у: 

а) Марсељу               г) Паризу 
б) Ници                   д) Бордоу 
в) Лиону                  ђ) Тулузу      1 поен 

22. Тунел МОНБЛАН повезује: 

а) Италију и Аустрију   г) Француску и Швајцарску 
б) Италију и Швајцарску  д) Француску и Аустрију 
в) Италију и Француску  ђ) Швајцарску и Аустрију    1 поен 

23. НИКОЛОВА ПРИЗМА служи за испитивање: 

а) озона у ваздуху                  г) директног озрачења 
б) поларизоване светлости         д) штетног зрачења 
в) ултравиолетног зрачења         ђ) радијације      1,5 поена 

24. Слику РОЂЕЊЕ ВЕНЕРЕ, која се налази у галерији у ФИЦИ у Фиренци, насликао је: 

а) Сандро Ботичели                г) Пјетро Перуђино 
б) Леонардо Да Винчи            д) Филипио Липи 
в) Тицијан                         ђ) Микеланђело     1,5 поена 

25. У Хеленској митологији ХЕБА је била богиња: 

а) здравља                 г) лова 
б) лепоте                  д) мудрости 
в) младости                ђ) рата       1,5 поена 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(2001. године - септембар) 

 
 

Напомена: Свако питање има једно решење 

1. Доситеј Обрадовић је био ђак у фрушкогорском манастиру: 

а) В. Ремети                 г) Шишатовцу 
б) Гргетеку                  д) Врднику 
в) Раковици                ђ) Хопову      1 поен 

2. ЧУКУР ЧЕСМА се налази у: 

а) Нишу                      г) Неготину 
б) Чачку                      д) Врању  
в) Београду                     ђ) Смедереву      1 поен 

3. Која фигура у шаху има највеће “дејство”: 

а) топ    г) краљ 
б) ловац    д) краљица(дама) 
в) скакач (коњ)   ђ) пешак      1 поен 

4. Адреналин лучи: 

а) надбубрежна жлезда  г) хипофиза 
б) тироидна жлезда  д) епифиза 
в) грудна жлезда   ђ) штитна жлезда     1 поен 

5. САМБА је врста плеса настала у: 

а) Куби                  г) Бразилу 
б) Аргентини                  д) Чилеу 
в) Мексику                ђ) Португалу      1 поен 
 

6. Популарни валцер НА ЛЕПОМ ПЛАВОМ ДУНАВУ компоновао је: 

а) Штраус Оскар               г) Штраус Јохан Млађи 
б) Штраус Рихард   д) Штраус Јожеф 
в) Штраус Јохан Старији ђ) Штраус Франц Михаило    1,5 поена 

7. Име ЈОХАНА ГУТЕМБЕРГА, везује се за проналазак: 

а) бицикла                      г) фотоапарата  
б) пива     д) локомотиве 
в) штампање књига  ђ) кино камере     1 поен 

8. За један сат, Земља се обрне око поларне осе за угао од: 

а) 6 степени                     г) 15 степени 
б) 8 степени                     д) 18 степени 
в) 12 степени                    ђ) 24 степени      1,5 поена 

9. У ШЕРВУДСКОЈ шуми у Енглеској страховали су од: 

а) Вилијема Тела   г) Робина Худа 
б) Шерлоха Холмса  д) Xека Трбосека 
в) Робина Кука   ђ) Дејви Крокета     1,5 поена 
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10. Под утицајем ултравиолетног зрачења у организму се ствара витамин:      

а) А                                 г) C 
б) B1                        д) D 
в) B2                            ђ) Е       1 поен 

11. Познату оперу АИДА компоновао је:       

а) В. А. Моцарт                 г) Ђ. Росини 
б) С. Мокрањац                д) Ђ. Пучини 
в) Ђ. Верди                    ђ) М. Павел      1 поен 

12. Војсковођа који је бранио ТЕРМОПИЛСКИ кланац звао се: 

а) Леонидија                    г) Јасон 
б) Менелај                     д) Херкул 
в) Тезеј                          ђ) Спартак      1,5 поена 

13. Роман ОРКАНСКИ ВИСОВИ написала је:          

а) Шарлота Бронте            г) Жорж Санд 
б) Ана Бронте                  д) Xејн Остин 
в) Емили Бронте               ђ) Мери Лемб      1 поен 

14. Ко је легендарном јунаку САМСОНУ “одсекао косу” у којој му је била снага:  

а) Кирка                       г) Хеба 
б) Пенелопа                    д) Клеопатра 
в) Далила                      ђ) Медеја      1 поен 

15. Египатско писмо - хијероглифе, први је дешифровао:    

а) А. Шамсон                 г) Ж. Ф. Шамполион 
б) Д. Ж. Шансон               д) Ж. Ш. Шамбоњер 
в) М. Шал                    ђ) Н. С. Шамфор     1,5 поена 

16. Растко Немањић - Свети Сава замонашио се у светогорском манастиру:  

а) Ватопеду                     г) Св. Григорију 
б) Св. Пантелејмону            д) Кареји 
в) Хиландару                   ђ) Великој Лаври     1,5 поена 

17. Израз НОНСЕНС значи: 

а) радосну вест                 г)неодлучност 
б) забринутост                  д) равнодушност 
в) бесмислицу, глупост          ђ) пролазност      1 поен 

18. У Међународном систему мерних јединица, назив Тесла са ознаком Т, означава меру: 

а) јачину електричне енергије   г) магнетну индукцију 
б) електричну индуктивност   д) електрични отпор 
в) јачину магнетног поља  ђ) електрични потенцијал   1,5 поена 

19. Лаконски израз “дођох, видех, победих” изрекао је: 

а) Нерон     г) Марко Антонио 
б) Калигула    д) Јустинијан 
в) Цезар     ђ) Александар Македонски   1,5 поена 
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20. Боја очију зависи од пигмената у: 

а) мрежњачи                    г) зеници 
б) рожњачи    д) судовњачи 
в) жутој мрљи    ђ) дужици     1 поен 

21. Реч ОРАКУЛУМ, фигуративно значи: 

а) заобилажење истине           г) претећу изјаву 
б) двосмислену изреку, уопште  д) прећутну сагласност 
в) директну изјаву               ђ) јавно негодовање    1 поен 

22. СИКСТИНСКА капела се налази у: 

а) Марсељу                    г) Паризу 
б) Ватикану    д) Бордоу 
в) Лиону     ђ) Тулузу     1 поен 

23. Тунел МОНБЛАН повезује: 

а) Италију и Аустрију    г) Француску и Швајцарску 
б) Италију и Швајцарску   д) Француску и Аустрију 
в) Италију и Француску   ђ) Швајцарску и Аустрију   1 поен 

24. СОЛФЕЂО у музици значи увежбавање: 

а) свирања по нотама    г) дириговања по нотама 
б) свирања и певања    д) дириговања хором 
в) слуха и певања по нотама  ђ) певања     1,5 поена 

25. Филозофско учење “да је човек мера свих ствари” везује сеза: 

а) Софокла                    г) Аристотела 
б) Платона    д) Сократа 
в) Протагору    ђ) Канта     1,5 поена 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(2002. године - јун) 

 
 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод 

1. Прва штампарија Гутемберговог типа на Балкану налазила се: 

а) у Дубровнику                г) на Светој Гори 
б) у Софији                  д) у Смедереву 
в) на Цетињу                ђ) на Фрушкој Гори      

2. Римских цифара има: 

а) пет                     в) десет  д) тринаест 
б) седам   г) дванаест   ђ) безброј       

3. Министре у влади предлаже: 

а) начелник министарства  г) министрант 
б) председник скупштине  д) мајордом 
в) премијер    ђ) председник републике     

4. Фигаро, лик из опере „Фигарова женидба“ по занимању је: 

а) писац   в) берберин  д) „вечити студент“ 
б) тореадор  г) ситан трговац ђ) официр      

5. Елоквентна особа је: 

а) речита                 г) самозадовољна 
б) раздражљива                 д) мудра 
в) повучена                ђ) плашљива   

6. Топаловић, Ђенка, Ру-Станиславс, све су то ликови из драма чији је аутор: 

а) Дејан Мијач                г) Брана Црнчевић 
б) Александар Поповић   д) Душан Ковачевић 
в) Слободан Шијан  ђ) Синиша Павић    

7. Развој јединке од зачећа до зрелог организма назива се: 

а) трансформација                     г) метаморфоза  
б) филогенеза    д) мутација 
в) транслација   ђ) онтогенеза     

8. Међународно удружење изузетно интелигентних људи зове се: 

а) Супра                    в) Клуб 140  д) XXL 
б) Алфа и Омега   г) Интел   ђ) Менса      

9. Ко од следећих музичара још увек наступа: 

а) Џенис Џоплин   г) Фреди Меркјури 
б) Џими Хендрикс  д) Елтон Џон 
в) Џон Ленон   ђ) Џим Морисон     

10. РН вредност односи се:      

а) тачку топљења материје  г) октанску вредност горива 
б) порозност супстанце            д) киселост-базност супстанце 
в) петрохемијски индекс            ђ) електричну проводљивост материје   
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11. Алгоритам је:       

а) синхронизован ланац гимнастичких покрета                 
б) пнеуматски преносни систем                 
в) стих који се понавља 
г) рефрен у поп-музици 
д) низ поступака који доводе до решења неког проблема 
ђ) ниједан од наведених                          

12. Разлика између Јулијанског и Грегоријанског (старог и новог) календара износи око: 

а) две недеље                   в) годину и по дана  д) шест месеци 
б) седамнаест дана  г) седам дана    ђ) месец дана  

13. Име Монтија Пајтона везује се за:          

а) највећу енглеску бајку               г) „Летећи циркус“ 
б) „Микрософт“ компанију                   д) ТВ серију „Градић Пејтон“ 
в) осигуравајуће друштво „Лојд“            ђ) лондонски лист „Тајмс“ 

14. Симбол поезије је музички инструмент:  

а) флаута   в) окарина   д) чембало  
б) виола   г) виолина   ђ) лира    

15. Скотом је други назив за:    

а) пропалицу                  г) најситнији делић светлости 
б) очну болест                д) слепу мрљу 
в) болест рак                     ђ) прастановника британског острвља  

16. Лицеј је:  

а) послужитељ, слуга                    г) савез, споразум 
б) врста школе              д) дозвола за бављење неким послом 
в) колач са медом                   ђ) танка жица 

17. Када се неко женира, он: 

а) се улепшава                   г) се удвара 
б) иде на венчање                  д) носи одећу супротног пола 
в) се устручава            ђ) се „фемка“ кад говори 

18. Формалин је: 

а) доказ о стеченом знању   г) средство за конзервисање 
б) правни акт     д) регенератор за косу 
в) стилска фигура   ђ) начин опхођења према другима 

19. Ако се цена неког производа повећа са 70 на 105 динара, колико је то поскупљење у 
процентима? 

а) 100%      в) 20%  д) 35%  
б) 50%      г) 150%  ђ) 70%       

20. Када се нека књига прогласи за бестселер, то значи: 

а) да је наишла не неподељена признања критичара 
б) да је аутор добио Нобелову награду за књижевност 
в) да публика није прихватила књигу 
г) да се књига одлично продаје 
д) да су власти забраниле књигу због опсцености 
ђ) да је књига луксузно опремљена 
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21. Кад ученик не зна да одговори ни на једно питање професора, овај ће, мало 
подсмешљиво, рећи да је ученик: 

а) Bonus facies             в) De profundis  д) Semper fidelis 
б) Tabula rasa      г) Alter ego   ђ) Contradictio in adjecto   

22. Филм „Двадесети век“ режирао је: 

а) Роман Полански     в) Алфред Хичкок    д) Стивен Спилберг 
б) Федерико Фелини    г) Френсис Форд Копола  ђ) Бернардо Бертолучи  

23. Дете је отац човека – ову познату синтагму формулисао је: 

а) Аристотел   в) Сигмунд Фројд  д) Јан Коменски 
б) Жан Жак Русо  г) Тома Аквинтски  ђ) Карл Густав Јунг    

24. Кад неко у нашим народним песмама „ситну књигу пише“, шта узима осим хартије? 

а) дивит    в) ћемане  д) ђерђеф 
б) јаглук    г) xебану  ђ) ђозлуке      

25. Како се зове књига Александра Нила у којој су изложени нови, револуционарни 
принципи образовања, где се уместо ауторитета наставника више поштују независност 
и интересовања детета и где деца бирају да уче оно што их интересује? 

а) Доле школе                    г) Слободна деца Самерхила 
б) Педагошка поема   д) Школа као болест 
в) Школа без катедре   ђ) како да опасно добро научите лекције 

26. Колико је потребно Месецу да обиђе око Сунца? 

а) 28 дана                    г) 12 недеља 
б) шест месеци    д) годину дана 
в) две године    ђ) око 30 година 

27. Река нева протиче кроз: 

а) Милано                    г) Женеву 
б) Санкт Петрсбург   д) Тузле 
в) Берлин     ђ) Фиренцу 

28. Када је неки судски случај стављен AD ACTA, то значи: 

а) да је суђење одложено на дужи период                  
б) да је судија тражио довођење нових сведока  
в) да је случај потпуно окончан 
г) да тужени није крив 
д) да је случај предат вишем суду 
ђ) да је прихваћено мишљење тужиоца 

29. Човек полази да одспава после ручка и каже: „Идем да одмарам“. Супруга ће на то: 
„Ниси добро рекао, каже се: Идем да се одмарам“. Ко исправно говори?: 

а) жена                    г) обоје 
б) муж     д) ниједно 

30. Ако на једном стадиону два тркача трче идентичном брзином, један (А) на 100 метара а 
други (Б) на 100 јарди, како ће стићи до циља: 

а) А ће стићи пре                   г) стићи ће истовремено 
б) Б ће стићи пре    д) не може се дати тачан одговор 



 149 

ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(2003. године - јун) 

 
 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод 

1. Која држава је 1908. године присајединила Босну својој територији? 

а) Русија                 г) Србија 
б) Аустро-Угарска                 д) Немачка 
в) Италија                ђ) Хрватска      

2. На почетку једне студије о познатом писцу Франсоа Раблеу стоји следеће: 

„Смеј се, ко хоће да буде чојствен – 
Смех је човеку заиста својствен“ 
Оваква мисао на почетку дела назива се: 
а) амблем                      г) exlibris 
б) либрето                      д) мото 
в) антрфиле                     ђ) аванс      

3. Време које протекне од тренутка кад се неко зарази до појаве првих симптома болести, 
назива се: 

а) релаксација   г) стабилизација 
б) санација   д) инкубација 
в) стагнација   ђ) хибернација     

4. Ретро је префикс у сложеницама који значи: 

а) споро, полако   г) старо, застарело 
б) ретко    д) покварено 
в) натраг, назад   ђ) тешко     

5. „Слобода, једнакост, браство“ је била девиза: 

а) Париске комуне                г) Мађарске буне 
б) Мусолинијевих фашиста       д) Франкових фаланги 
в) Спартакових устанака         ђ) Француске револуције   

6. Супротно од прозаичан је: 

а) мрачан                г) нестабилан 
б) прагматичан    д) песнички 
в) сталожен   ђ) свеобухватан    

7. Ерос и Амор се један другом: 

а) контраст                      г) уникат  
б) индијански тотем   д) идол 
в) лаки чамац   ђ) раритет     

8. Пончо је: 

а) одевни предмет                    г) јело од пасуља 
б) индијански тотем              д) јужноамерички коњ 
в) лаки чамац                   ђ) примитивни сисар     
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9. Који град је, по библијској легенди, уништен због грехова његових становника: 

а) Јерусалим в) Персеполис д) Атлантида 
б) Содома г) Вавилон ђ) Андријанополис 

10. Сергеј Рахмањинов је најпознатији по композицијама за:      

а) кларинет в) соло тенор д) чембало 
б) клавир г) виолину ђ) гудачки квартет 

11. У ком граду се налази Забрањени град:       

а) у Каиру в) у Техерану д) у Казахстану 
б) у Пекингу г) у Москви ђ) у Њу Делхију 

12. Шта је „бела куга“? 

а) смањење наталитета          г) хлађење океана и мора 
б) осиромашење грађана           д) све чешће тровање лековима 
в) најезда пацова                   ђ) отапање леда на Антарктику 

13. Током еволуције, најближи преци птица били су:          

а) водоземци в) гмизавци д) слепи мишеви 
б) зглавкари г) папкари ђ) кљунари 

14. Шта од следећег представља крвно сродство:  

а) јетрва                       г) зет 
б) заова                    д) ујак 
в) свастика                      ђ) пашеног (пашанац, шогор) 

15. Дијапазон је:    

а) опсег                  г) претеча фото-апарата 
б) антички бог игре              д) геометријско тело 
в) чаша                    ђ) апарат за увећавање слика  

16. Ако се у метеоролошком извештају каже да је Источна Европа под утицајем јаког 
антициклона, онда у тој области ваздушни притисак:  

а) опада б) расте в) стагнира д) циклично варира 

17. Када би атлетичар који скаче у даљ био у прилици да скаче на планети Меркур, колико 
би он скочио у односу на скок на Земљи? 

а) краће б) дуже в) исто д) не може се рећи 

18. Шта не представља пар супротности? 

а) атруиста-егоиста    г) конкаван-конвексан 
б) нескладан-дисхармоничан   д) једноставан-комплексан 
в) перихел-афел    ђ) духовно-световно 

19. Протагонист је: 

а) главна личност   г) наметљивац 
б) научник    д) церемонијал-мајстор 
в) носач     ђ) онај који успорава рад других 

20. Кад се каже да је нека биљна врста аутохтона, то значи да је она: 

а) добро родила    г) погодна за транспорт 
б) нова врста    д) драгоцена 
в) самоникла    ђ) истребљена 
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21. Отац садашњег председника САД имао је такође „свој рат“, тај рат познат је као: 

а) Вијетнамски в) Рат у заливу свиња д) Петролејски 
б) Заливски г) Фокландски ђ) Рат за Гренаду 

22. Усмрћивање неизлечених болесника ради прекида њихових мука назива се: 

а) трансференција в) кадаверација д) еутаназија 
б) бенволенција г) телепортација ђ) декапитација 

23. „Зид плача“ се налази у: 

а) Хирошими в) Сибиру д) Варшави 
б) Багдаду г) Пекингу ђ) Јерусалиму 

24. Творац сијалице је: 

а) Бенxамин Френклин    г) Томас Алва Едисон 
б) Никола Тесла     д) Михајло Пупин 
в) Гуљелмо Маркони   ђ) Пјер Кири 

25. Чиме се баве андрагози: 

а) искорењивањем биљних штеточина        г) образовањем одраслих 
б) историјом светских религија   д) продајом антиквитета 
в) лечењем путем додира   ђ) бајањем и врачањем 

26. Ко не спада у следећу групу? 

а) Милић од Мачве                  г) Рембрант 
б) Рубенс    д) Оља Ивањицки 
в) Сандро Ботичели  ђ) Шарл Бодлер 

27. Међу наведенима, војсковођа није био: 

а) Ханибал в) Бајазит  д) Вергилије 
б) Атила г) Јулије Цезар ђ) Живојин Мишић 

28. Укупан број штампаних примерака једне књиге назива се: 

а) слог в) регистар д) каталог 
б) пренумерација г) тираж ђ) ремитенда 

29. Због својих научних уверења на ломачи је спаљен: 

а) Галилео Галилеј                 г) Јохан Кеплер 
б) Никола Коперник  д) Ђордано Бруно 
в) Птоломеј   ђ) Исак Њутн 

30. Марко Краљевић је погинуо: 

а) на Марици                   г) под Видином 
б) у Никопољу   д) у Будиму 
в) на Ровинама   ђ) под Леђеном 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(2004. године - јун) 

 
Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод 

1. Љубавни роман «Тамни цвет» написао је: 

а) Алберто Моравија  б) Џон Голсворди    в) Ернест Хемингвеј 
г) Франц Кафка   д) Вилијам Фокнер   ђ) Теодор Драјзер 

2. Популарно име «Зелени континент» носи: 

а) Европа    б) Северна Америка    в) Африка 
г) Аустралија   д) Јужна Америка   ђ) Азија 

3. Најпознатији нови (алтернативни) друштвени покрет је: 

а) мировни    г) антинуклеарни 
б) еколошки    д) грађанске иницијативе и покрети 
                           за грађанска права и слободе 
в) женски (неофеминистички)  ђ) покрети за алтернативну  
               технологију и енергију 

4. Техника прикупљања података о проучаваној друштвеној појави, путем писменог 
одговарања испитаника на питања која су, такође, дата у писаном виду назива се: 

а) посматрање   г) анкетирање 
б) интервју   д) анализа садржаја 
в) техника скалирања  ђ) експеримент 

5. Од шест наведених планина Србије, једна је национални парк. Која је то планина? 

а) Авала    в) Копаоник   д) Маљен 
б) Гучево    г) Медведник   ђ) Рудник 

6. У светску листу резерви биосфере уписана је наша река: 

а) Тара   г) Ибар 
б) Дрина   д) Велика Морава са Јужном и Западном Моравом 
в) Млава   ђ) Тимок 

7. Дан планете Земље је: 

а) 10. децембар   в) 1. мај   д) 5. јун 
б) 22. април   г) 9. мај   ђ) 1. јануар 

8. Глобални систем веза између компјутера назива се: 

а) Интернет    в) корпорација  д) «софтвер» 
б) персонални рачунар  г) «хардвер»   ђ) мрежа («нет») 

9. Недовољно развијена друштва у којима индустријска производња или буквално не 
постоји или је само ограничено развијена назива се: 

а) Први свет   в) Трећи свет   д) Север 
б) Други свет   г) Центар   ђ) Полупериферија   

10. Ралф Валдо Емерсон био је: 

а) сликар    в) биолог   д) историчар  
б) музичар    г) песник и есејист  ђ) педагог 
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11. «Гринпис» («Greenpeace») је:  

а) политичка партија  г) психотерапијска група 
б) синдикална организација д) невладина еколошка организација 
в) војна организација  ђ) пословна организација 

12. БАС кључ у музици, означава место ноте: 

а) G  б) H      в) Ф      г) C       д) Е      ђ) D 

13. Дете је отац човека – ову познату мисао формулисао је: 

а) Аристотел   г) Тома Аквински 
б) Жан Жак Русо   д) Јан Коменски 
в) Сигмунд Фројд   ђ) Карл Густав Јунг 

14. Први Устав Кнежевине Србије – Сретењски устав, донет је: 

а) 1830.  б) 1835.   в) 1838.   г) 1844.   д) 1856.   ђ) 1860. 

15. Солфеђо у музици значи увежбавање: 

а) свирања по нотама        г) дириговања по нотама 
б) свирања и певања    д) дириговања хором 
в) слуха и певања по нотама  ђ) певања 

16. Латински израз диференција специфика (дифферентиа специфица) означава:  

а) специфичну разлику између појмова   г) нетачан износ 
б) најближи род одређеног појма     д) тачно одређен појам 
в) кочницу са двоструким дејством    ђ) неслагање 

17. Споразум између држава којим се регулише очување биолошке разноврсности на 
планети Земљи, назива се: 

а) Конвенција о биодиверзитету г) Стратегија за резервате биосфере  
б) Конвенција о промени климе д) «Агенда 21»        
в) Декларација о животној  ђ) Декларација о животној 
   средини                    средини и развоју 

18. За неког кажемо да је екстравертан, ако је: 

а) симпатичан     в) окренут према спољашњем свету  д) стидљив 
б) равнодушан     г) брзоплет      ђ) самосвојан 

19. Израз флегматичан, означава тип: 

а) карактера    в) сазнања   д) мотивације 
б) интелигенције  г) темперамента  ђ) зрелости   

20. Ноам Чомски је познати: 

а) морепловац    в) оперски певач  д) тореадор 
б) архитекта   г) хирург   ђ) лингвиста, филозоф и политички 
                    аналитичар   

21. За појединца кажемо да је апатичан ако је: 

а) стидљив    г) равнодушан  д) склон свађи 
б) несимпатичан   в) несналажљив  ђ) самосвојствен 
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22. Познато дело «Педагошка поема» написао је: 

а) А. С. Макаренко        г) М. Монтесори 
б) Ж. Ж. Русо              д) Р. Кател 
в) Ј. X. Песталоци        ђ) Ф. Фребел 

23. Познати музеј Лувр, налази се у: 

а) Лондону    в) Паризу        д) Бечу    
б) Мадриду    г) Минхену         ђ) Москви 

24. Ко не спада у следећу групу? 

а) Рубенс     г) Оља Ивањицки  д) Шарл Бодлер 
б) Сандро Ботичели   в) Ван Гог   ђ) Милић од Мачве 

25. Све већа међузависност између разних народа, региона и земаља света, назива се: 

а) глобализација    г) индустријализација 
б) модернизација   д) приватизација 
в) транзиција     ђ) урбанизација 

26. Већа група људи ангажованих у подухвату остварења или осујећења процеса друштвене 
промене, назива се: 

а) друштвени покрет  в) интересна група  д) корпорација 
б) политичка партија   г) институција  ђ) елита 

27. Асоцијација европских држава које су се удружиле да би унапредиле заједничке 
економске, политичке и културне интересе, назива се: 

    а) НАТО         г) Европска унија 
    б) Савет Европе      д) ОЕЦД 
    в) ОЕБС       ђ) ММФ 

28. Познато дело «Порекло врста» написао је: 

а) Жан Ламарк              г) Карл Лине 
б) Иван Павлов                д) Ернст Хекел 
г) Клод Бернар               ђ) Чарлс Дарвин 

29. Дан права човека је: 

а) 22. април          в) 1. мај   д) 10. децембар 
б) 5. јун              г) 18. март   ђ) 28. јун 

30. Конференција Уједињених нација на тему «животна средина и развој» одржана је 1992. 
године у: 

а) Стокхолму     в) Женеви   д) Паризу 
б) Рио де Жанеиру     г) Њујорку   ђ) Јоханезбургу 
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 ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
(2005. године - јун) 

 
Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод 

1. Реч КАЛИГРАФИЈА значи: 

а) калемљење воћака    г) сликање на свили 
б) читање судбине из длана   д) вештину лепог писања 
в) претварање обичних метала  у злато ђ) борилачку вештину 

2. АПАТИЧАН је онај ко је: 

а) несимпатичан   в) стидљив 
б) несналажљив   г) равнодушан 

3. Реч ЕМАНЦИПАЦИЈА значи: 

а) финоћу, тананост  в) испаравање 
б) осећајност       г) ослобођење од зависности         

4. Израз ПИРОВА ПОБЕДА значи: 

а) победу уз велике губитке  г) убедљиву победу 
б) победу на поене   д) победу у игри парова 
в) лаку победу    ђ) победу на непоштен начин 

5. ТИРКИЗНА боја припада: 

а) црвеној боји   г) плавој боји 
б) жутој боји   д) љубичастој боји 
в) зеленој боји   ђ) црној боји 

6. КОЛПОРТЕР је: 

а) спикер        г) улични портретиста 
б) писац репортажа      д) улични продавац новина 
в) посредник у продаји некретнина    ђ) светски путник 

7. Закључивање од појединачног ка општем назива се: 

а) силогизам   г) транспозиција 
б) индукција   д) аналогија 
в) дедукција    ђ) категоризација 

8. Јунакиња Толстојевог романа РАТ И МИР је: 

а) Ана Карењина     г) Марија Валевска 
б) Валентина Терјешкова   д) Наташа Ростова 
в) Маја Плисецка     ђ) Ана Павловна 

9. Израз ХАНИБАЛ АНТЕ ПОРТАС фигуративно значи: 

а) отворена врата    г) блиску опасност  
б) затворена врата   д) пријатан сусрет   
в) обијена врата    ђ) очекивани састанак 

10. Фреска БЕЛИ АНЂЕО налази се у: 

а) Белом Манастиру  г) Сопоћанима   
б) Белој Цркви    д) Жичи  
в) Милешеву   ђ) Студеници 
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11. Катедрала НОТР-ДАМ налази се у:  

а) Риму    г) Руану 
б) Лондону   д) Паризу 
в) Мадриду   ђ) Ротердаму 

12. Аутор романа ЕМИЛ ИЛИ О ВАСПИТАЊУ је: 

а) Ј.А. Коменски    г) М. Монтесори 
б) Ж.Ж. Русо   д) Ч. Дикенс  
в) Ј.X. Песталоци       ђ) М. Видаковић 

13. БЕСТСЕЛЕР је књига: 

а) коју је критика једнодушно похвалила    
б) чији је аутор добио Нобелову награду    
в) луксузно опремљена 
г) која се највише тражи и продаје     

14. Реч НОНСЕНС значи: 

а) бесмислицу   в) вишезначност    
б) двосмислицу   г) скривени смисао, подтекст    

15. АДРЕНАЛИН је хормон који лучи: 

а) штитна жлезда       в) хипофиза 
б) надбубрежна жлезда  г) епифиза 

16. ЛИЦЕЈ је:  

а) слуга, послужитељ    г) дозвола за бављење неким послом 
б) танка жица      д) савез, споразум 
в) врста школе     ђ) колач с медом 

17. РУМБА је врста плеса настала у: 

а) Мађарској   г) Шпанији  
б) Румунији   д) Куби     
в) Русији    ђ) Мексику 

18. ФЕНИКС је птица која симболизује: 

а) мудрост б) хармонију  в) бесмртност    

19. Реч ИНДИГНИРАН значи: 

а) написан преко индига       
б) модар, тамноплав     
в) озлојеђен, загађен    

20. Балет ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА компоновао је: 

а) Ђ. Верди     г) С. Мокрањац 
б) Ј. Готовац    д) Б. Барток 
в) С. Христић    ђ) Ј. Штраус  

21. У овој групи композитора један је „уљез“ (означи га): 

а) М. Глинка    г) П. Чајковски 
б) А. Бородин   д) И. Стравински 
в) Џ. Гершвин        ђ) С. Прокофјев 
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22. Ко не спада у следећу групу: 

а) Сандро Ботичели        г) Шарл Бодлер 
б) Рембрант              д) Оља Ивањицки 
в) Рубенс         ђ) Милић од Мачве 

23. Име ЈОХАНА ГУТЕНБЕРГА везано је за проналазак: 

а) бицикла    в) фото-апарата    
б) штампања књига   г) кино-камере 

24. Која је од наведених риба грабљивица: 

а) шаран      г) лињак 
б) штука     д) деверика 
в) караш      ђ) толстолобик 

25. Познати музеј ЛУВР налази се у: 

а) Мадриду     г) Бечу 
б) Минхену   д) Лондону 
в) Москви     ђ) Паризу 

26. Привлачна сила Месеца (Месечева тежа) мања је од Земљине: 

а) 2 пута  б) 4 пута   в) 5 пута    г) 6 пута      

27. ХЕКСАЕДАР је: 

а) праживотиња         
б) шестоугао       
в) правилан полиедар са 6 страна       

28. Шта је највеће: 

а) четвртина од половине     б) трећина од петине в) половина од две седмине              

29. Дан планете Земље је: 

а) 1. јануар           г) 9. мај 
б) 22. април              д) 5. јун  
в) 1. мај    ђ) 10. децембар 

30. Глобални систем веза између компјутера назива се: 

а) Интернет     в) персонални рачунар 
б) корпорација      г) мрежа (нет) 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2006. ГОДИНЕ – ЈУН) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. ХРИШЋАНСКА РЕЛИГИЈА настала је из: 

а) натуризма   в) будизма 

б) анимизма   г) јудаизма 

2. ЕУКЛИД је „отац“ научне математичке дисциплине: 

а) теорије бројева  в) геометрије 

б) теорије вероватноће  г) математичке логике 

3. Правилан ПОЛИЕДАР са четири стране је: 

а) тетраедар   в) тетрагон 

б) октаедар   г) тетрапак         

4. ГАЈГЕРОВ БРОЈАЧ мери: 

а) влажност ваздуха  г) утрошак електричне енергије 

б) радијацију (зрачење)  д) брзину и јачину ветра 

5. КИНИН, лек против маларије, добија се из: 

а) коре дрвета   г) хмеља 

б) гљиве    д) коприве 

в) имеле    ђ) алги 

6. ПОЛИГЛОТА је: 

а) дипломата   г) информатичар 

б) светски путник  д) дипломирани политиколог 

в) туристички радник  ђ) човек који говори више језика 

7. ГЛОБТРОТЕР је: 

а) трговински путник  г) улични портретиста 

б) светски путник  д) продавац новина 

в) новински извештач   ђ) спикер 

8. КАЛИГРАФИЈА је: 

а) калемљење воћака   г) читање судбине из длана 

б) каљење гвожђа  д) борилачка вештина 

в) сликање на свили  ђ) вештина лепог писања 

9. НОНСЕНС је: 

а) неодлучност   г) равнодушност  

б) несигурност   д) лепа вест   

в) забринутост   ђ) бесмислица, глупост 
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10. ЛИЦЕЈ је: 
а) танка жица   г) дозвола за бављење неким послом  

б) слуга, послужитељ   д) колач с медом  

в) врста школе   ђ) савез, споразум 

11. Израз ПРЕЋИ РУБИКОН фигуративно значи:  

а) донети смелу одлуку  г) прећи преко реке 

б) савладати препреку  д) прећи преко прага 

в) прећи преко „свега“  ђ) прећи преко зида 

12. Израз ПАНДОРИНА КУТИЈА значи: 

а) кутију обложену златом  г) кутију са дуплим зидовима 

б) гласачку кутију  д) извор свих зала  

в) мађионичарску кутију  ђ) кутију за чување драгоцености 

13. ПИРОВА ПОБЕДА је: 

а) победа на поене   г) лака победа 

б) победа у игри парова  д) победа уз велике губитке  

в) победа у испијању пива  ђ) убедљива победа   

14. ТЕРМОПИЛСКИ КЛАНАЦ бранио је: 

а) Одисеј    г) Леонида    

б) Тезеј    д) Менелај 

в) Херкул    ђ) Спартак    

15. КОСОВСКА БИТКА одиграла се: 

а) 1346. године       г) 1389. године 

б) 1371. године    д) 1395. године 

в) 1379. године    ђ) 1459. године 

16. Некадашња ЧУКУР-ЧЕСМА налазила се у:  

а) Шапцу      г) Неготину 

б) Београду      д) Нишу 

в) Смедереву     ђ) Врању 

17. ЧАРДАШ је народни плес: 

а) мађарски   г) грчки  

б) румунски   д) руски 

в) словачки   ђ) шпански 

18. МАМУЗЕ служе: 

а) за мужу крава    в) за покретање чамца 

б) подбадање коња  г) за управљање једрилицом 

19. Балет ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА компоновао је: 

а) С. Мокрањац    г) Ј. Штраус 

б) С. Христић   д) Ђ. Верди 

в) Ј. Готовац    ђ) Б. Барток  
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20. Популарни валцер НА ЛЕПОМ ПЛАВОМ ДУНАВУ компоновао је један Штраус: 

а) Јохан Старији   г) Јожеф 

б) Јохан Млађи   д) Оскар 

в) Рихард         ђ) Франц Михаило 

21. СОЛФЕЂО је увежбавање: 

а) свирања и певања        г) дириговања хором 

б) свирања по нотама             д) дириговања по нотама 

в) певања         ђ) слуха и певања по нотама 

22. Позната породица МЕДИЧИ потиче из: 

а) Рима      г) Ђенове 

б) Милана    д) Напуља 

в) Фиренце     ђ) Венеције 

23. ЈОХАН ГУТЕНБЕРГ је проналазач: 

а) бицикла     в) штампања књига покретним словима 

б) фото-апарата    г) кино-камере 

24. Збирку песама ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ написала је: 

а) Десанка Максимовић   в) Исидора Секулић 

б) Мира Алечковић  г) Гроздана Олујић 

25. ЕКСПРЕСИОНИЗАМ као правац у ликовним уметностима јавио се: 

а) почетком 18. века    г) крајем 19. века 

б) крајем 18. века   д) почетком 20. века 

в) почетком 19. века    ђ) крајем 20. века 

26. Познати  редитељ филмова ОПЧИЊЕНА, ВРТОГЛАВИЦА, СЕВЕР-СЕВЕРОЗАПАД, 
ПСИХО и ПТИЦЕ јесте: 

а) Луис Буњуел     в) Виторио де Сика 

б) Акиро Куросава   г) Алфред Хичкок 

27. ПУЛИЦЕРОВА НАГРАДА додељује се за остварења у: 

а) глуми           г) вајарству 

б) режији              д) нуклеарној физици  

в) новинарству   ђ) медицини  

28. У овој сликарској групи један је „уљез“. Означите га. 

а) Рубенс           г) Ван Гог 

б) Ботичели              д) Оља Ивањицки  

в) Шарл Бодлер   ђ) Милић од Мачве 

29. Најјача фигура у шаховској игри је: 
а) пешак           г) топ 
б) ловац              д) краљ  
в) скакач (коњ)   ђ) краљица (дама) 

30. Светско фудбалско првенство 2006. године одржава се у: 
а) Мексику           г) Немачкој 
б) Аргентини             д) Француској  
в) Пољској   ђ) Енглеској   
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2007. ГОДИНЕ) 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

 

1. БОБИ ФИШЕР је: 

а) амерички шаховски велемајстор   

б) амерички драмски писац  

в) немачки баритон и диригент 

г) британски адмирал и морски лорд 

2. ОКЕАН са највећом просечном дубином је: 

а) Тихи (Пацифик)  в) Индијски                         б) Атлантски  

3. ЛИЦЕЈ је: 
а) танка жица       в) слуга, послужитељ 

б) дозвола за бављење неким послом    г) врста школе         

4. КОСОВСКА БИТКА одиграла се: 

а) 1346. године  в) 1389. године 

б) 1371. године  г) 1459. године 

5. КАЛИГРАФИЈА је: 

а) калемљење воћака   г) вештина лепог писања 

б) каљење гвожђа   д) борилачка вештина 

в) читање судбине из длана  ђ) сликање на свили 

6. ТЕРМОПИЛСКИ КЛАНАЦ од Персијанаца је бранио: 

а) Тезеј   в) Леонида 

б) Одисеј   г) Менелај 

7. ПОЛИГЛОТА је: 

а) дипломата  в) светски путник 

б) политиколог  г) човек који говори више језика 

8. ПОЛИЕДАР је: 

а) грчки филозоф   в) геометријска фигура 

б) врста једрењака  г) морска животиња 

9. Теорема „КВАДРАТ НАД ХИПОТЕНУЗОМ ЈЕДНАК ЈЕ ЗБИРУ КВАДРАТА НАД 
КАТЕТАМА“ приписује се: 

а) Еуклиду   в) Ојлеру  

б) Питагори   г) Гаусу   
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10. 5% од 20 је: 

а) 1   в) 3  

б) 2    г) 4  

11. Најача фигура у шаховској игри је:  

а) краљ   в) ловац 

б) краљица (дама) г) топ 

12. Лествица Е-ДУР има: 

а) 2 повисилице   в) 3 повисилице 

б) 3 снизилице  г) 4 повисилице  

13. ПОЛУСТЕПЕНИ У ДУРСКОЈ ЛЕСТВИЦИ налазе се између: 

а) II - III и V - VI ступња  

б) II - III и VII - VIII ступња 

в) III - IV и VII - VIII ступња  

г) II - III, V - VI и VII - VIII ступња  

14. Балет „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“ компоновао је: 

а) Ђ. Верди   г) Б. Барток    

б) Ј. Штраус   д) С. Христић 

в) П. И. Чајковски  ђ) А. Дворжак    

15. Вердијева опера „АИДА“ први пут је изведена у: 

а) Мадриду        в) Каиру 

б) Сиднеју    г) Паризу 

16. ПЕТАР ЛУБАРДА је наш познати:  

а) песник     в) вајар 

б) сликар      г) економиста 

17. Музеј ЕРМИТАЖ налази се у: 

а) Санкт Петербургу г) Мадриду  

б) Москви   д) Бечу 

в) Хелсинкију  ђ) Букурешту 

18. Аутор дрвореза „ЧЕТИРИ ЈАХАЧА АПОКАЛИПСЕ“ је: 

а) Леонардо да Винчи   в) Микеланђело 

б) Албрехт Дирер  г) Рембрант 

19. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОД ПОЈЕДИНАЧНОГ КА ОПШТЕМ назива се: 

а) индукција   в) транспозиција 

б) дедукција  г) категоризација 

20. Израз ФРУСТРАЦИЈА значи: 

а) задовољење потребе  г) замена задовољења 

б) одлагање потребе  д) одлагање задовољења 

в) спречавање задовољења     ђ) савлађивање препреке 
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21. АВАКС је: 

а) мала бакарна посуда       г) авион за извиђање 

б) банкарска машина             д) фудбалски клуб у холандији 

в) златни отисак на кожи       ђ) врста колача 

22. МИЗАНТРОП је: 

а) човекољубац     г) једнобожац 

б) женомрзац    д) вишебожац 

в) човекомрзац     ђ) светски путник 

23. ПОКУШАЈ ИСТРЕБЉЕЊА ПРИПАДНИКА ЈЕДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУДИ назива се: 

а) преседан     г) суицид 

б) геноцид    д) вивисекција 

в) декапитација     ђ) сегрегација 

24. ЗВЕЗДА ДАНИЦА је, уствари, планета: 

а) Меркур     г) Сатурн 

б) Марс     д) Уран 

в) Јупитер     ђ) Венера 

25. МЕДИКАМЕНТ СНАЖНОГ ДЕЈСТВА КОЈИ СЕ ДАЈЕ РАДИ СТИШАВАЊА ЈАКИХ 
БОЛОВА, зове се: 

а) глукоза     г) арсеник 

б) инсулин    д) морфијум 

в) пеницилин     ђ) алкохол 

26. У једној од највећих ПОМОРСКИХ КАТАСТРОФА, приликом судара са леденим 
брегом, страдао је ПУТНИЧКИ БРОД: 

а) „Квин Мери“     г) „Андреа Дориа“ 

б) „Титаник“   д) „Леонардо да Винчи“ 

в) „Варјаг“     ђ) „Франс“ 

27. ПРАВО ПОЛИТИЧКИХ КРИВАЦА НА УТОЧИШТЕ У НЕКОЈ СТРАНОЈ ДРЖАВИ 
зове се: 

а) право екстрадиције         г) право ембарга 

б) право азила             д) право примогенитуре  

в) право вета   ђ) право слабијег  

28. Израз „ХЛАДНИ РАТ“ означава: 

а) рат који се води искључиво хладним оружјем 

б) рат са ограниченом употребом нуклеарног оружја 

в) стање затегнутости у међународним односима 

г) рат који се води у поларним областима 

д) уплитање треће земље у рат између двеју земаља 

ђ) сукоб индустријских концерна који производе  

   уређаје за замрзавање        



 164 

29. НАРЦИЗАМ је: 

а) тежња да се оствари благостање и задовоље интереси свих људи 

б) заљубљеност у самога себе 

в) понашање руковођено властитим интересима 

г) потпуна безосећајност 

д)патолошки случај љубоморе 

ђ) стање блаженства 

30. САУНА је: 

а) холандски систем за наводњавање  г) шведско купатило 

б) смучарска скакаоница у Норвешкој  д) врста лековитог блата  

в) финско купатило    ђ) врста лековитог биља   
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2008. ГОДИНЕ) 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. Изворно, ЛАКОНСКИ ГОВОР је: 
а) говор необразованих у старом Риму 
б) говор образованих људи древне Атине 
в) говор просечних Спартанаца 

2. UNESCO је скраћеница за: 
а) организацију Уједињених нација која се бави образовањем, науком и културом 
б) организацију Уједињених нација која се бави децом, положајем деце у свету и дечјим 
правима 

в) организацију Уједињених нација која се бави избеглицама, њиховим статусом и 
правима      

3. ЕТАЛОН је: 
а) француска реч за сто за картање 
б) ознака основне мере, „прамера“ 
в) грчка жртвена посуда за вино      

4. ШПАНСКИ СЛИКАР, ВАЈАР И ГРАФИЧАР, представник европског кубизма јесте: 
а) Хуан Миро  в) Луис Буњуел 
б) Салвадор Дали  г) Пабло Пикасо 

5. Познати МУЗЕЈ ПРАДО налази се у: 
а) Паризу   в) Мадриду 
б) Москви   г) Минхену 

6. ПРИМАРНЕ или ОСНОВНЕ БОЈЕ, према теорији, јесу: 
а) зелена-плава-жута  г) зелена-жута-наранџаста 
б) црвена-зелена-плава  д) жута-црвена-плава 
в) црна-бела-црвена  ђ) наранџаста-плава-жута 

7. ПОП-АРТ као уметнички правац настао је почетком шездесетих година 20. века у: 
а) Француској   в) СССР-у 
б) Енглеској   г) САД-у 

8. МОЗАИК је техника: 
а) штампања   в) вајања 
б) сликања   г) слагања каменчића 

9. ЖАРГОН је: 
а) посебан говор неке друштвене групе 
б) говор градског становништва 
в) мањкав, неисправан говор      

10. НОБЕЛОВУ НАГРАДУ ЗА 1961. годину добио је наш књижевник: 
а) Милош Црњански 
б) Иво Андрић 
в) Добрица Ћосић      
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11. Уједињене нације прогласиле су једну од следећих година МЕЂУНАРОДНОМ 
ГОДИНОМ ЈЕЗИКА: 
а) 1961.  б) 2004.      в) 2008. 

12. ПОЛИГЛОТА је: 
а) дипломата  в) информатичар 
б) светски путник  г) човек који говори више језика 

13. Израз ПИРОВА ПОБЕДА означава: 
а) победу на поене  в) лако остварену победу 
б) победу уз жртве  г) убедљиву победу 

14. Олимпијска атлетска дисциплина МАРАТОН трчи се на стази дугој: 
а) 40 км и 195 м   в) 42 км и 195 м 
б) 42 км и 190 м   г) 42 км и 200 м 

15. БИЛИНГВИЗАМ је: 
а) логичко мишљење  в) гледање са два ока 
б) грешка у закључивању г) паралелно учење два језика 

16. ФЛЕКСИБИЛНОСТ је: 
а) стидљивост   в) прилагодљивост 
б) нетрпељивост   г) свадљивост 

17. Познато дело „ПОРЕКЛО ВРСТА“ написао је: 
а) Е. М. Ремарк   в) Џ. Лондон 
б) Л. Зилахи   г) Ч. Дарвин 

18. Аутор дела „ЕМИЛ ИЛИ О ВАСПИТАЊУ је: 

а) Ј. А. Коменски   в) Ж. Ж. Русо 
б) Ф. Фребел   г) М. Монтесори 

19. Израз НОНСЕНС значи: 
а) смешно    в) тужно 
б) разумно   г) бесмислено 

20. КОНФУЧИЈЕ је био: 
а) писац    в) историчар 
б) драматург   г) филозоф 

21. БРАЋА РАЈТ први су: 
а) конструисали филмску камеру 
б) конструисали хеликоптер 
в) пилотирали авионом 
г) летели у балону 

22. МАЗУРКА је народна игра: 
а) пољска    в) руска 
б) словачка   г) мађарска 
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23. ЕУСТАХИЈЕВА ТРУБА налази се у: 
а) Драгачевском оркестру 
б) Музеју инструмената 
в) унутрашњем уху 
г) средњем уху 

24. ПЕНИЦИЛИН се добија из: 
а) гљиве   в) соли 
б) коприве   г) животињске масти 

25. Оперу „ФИГАРОВА ЖЕНИДБА“ компоновао је: 
а) Ђ. Росини  в) Ђ. Верди 
б) В. А. Моцарт  г) Ђ. Пучини 

26. Израз ПОТЕМКИНОВА СЕЛА фигуративно значи: 
а) села поред реке   
б) села на периферији градова 
в) села за прогнане 
г) лаж, опсену    

27. У шаху је „НАЈМОЋНИЈА“ ФИГУРА: 
а) краљ    в) топ 
б) краљица (дама)  г) скакач (коњ) 

28. ПУНСКИ РАТОВИ су вођени између: 
а) Рима и Картагине   
б) Рима и Египта 
в) Рима и Спарте 
г) Персије и Атине    

29. АВАКС је: 
а) холандски фудбалски клуб   
б) авион за извиђање 
в) врста колача 
г) мала бакарна посуда    

30. ВЕЛИКА МОРАВА настаје спајањем ЈУЖНЕ и ЗАПАДНЕ МОРАВЕ код: 
а) Ћуприје   
б) Сталаћа 
в) Јагодине 
г) Ниша    
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2009. ГОДИНЕ) 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. Израз ХАНИБАЛ АНТЕ ПОРТАС фигуративно значи: 
а) отворена врата   г) блиску опасност 
б) затворена врата  д) пријатан сусрет 
в) обијена врата   ђ) очекивани састанак 

2. Познати музеј ЛУВР налази се у: 
а) Мадриду   г) Бечу 
б) Минхену   д) Лондону 
в) Москви    ђ) Паризу      

3. Дан планете Земље је: 
а) 1. јануар   г) 9. мај 
б) 22. април   д) 5. јун 
в) 1. мај    ђ) 10. децембар      

4. Унеско је 2009. годину прогласио јубиларном према нашем врхунском научнику рођеном 
1879. године у Даљу: 
а) Руђеру Бошковићу  г) Михаилу Пупину 
б) Јосифу Панчићу  д) Милутину Миланковићу 
в) Николи Тесли   ђ) Драгославу Срејовићу 

5. Фреска БЕЛИ АНЂЕО налази се у: 
а) Белом Манастиру  г) Сопоћанима 
б) Белој Цркви   д) Жичи 
в) Милешеву   ђ) Студеници 

6. Еуклид је „отац“ научне математичке дисциплине: 
а) теорије бројева  в) геометрије 
б) теорије вероватноће  г) математичке логике 

7. ГАЈГЕРОВ БРОЈАЧ мери: 
а) утрошак електричне енергије в) радијацију (зрачење) 
б) брзину и јачину ветра   г) влажност ваздуха 

8. КИНИН, лек против маларије, добија се из: 
а) коре дрвета   г) хмеља 
б) гљиве    д) коприве 
в) имеле    ђ) алги 

9. ПОЛИГЛОТА је: 
а) дипломата   г) информатичар 
б) светски путник  д) дипломирани политиколог 
в) туристички радник  ђ) човек који говори више језика      

10. КАЛИГРАФИЈА је: 
а) калемљење воћа  г) читање судбине са длана 
б) каљење челика  д) борилачка вештина 
в) сликање на свили  ђ) вештина лепог писања     
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11. ЛИЦЕЈ је: 
а) танка жица   г) дозвола за бављење неким послом 
б) врста школе   д) колач с медом 
в) слуга, послужитељ  ђ) савез, споразум 

12. НОНСЕНС је: 
а) бесмислица, глупост  г) неодлучност 
б) лепа вест   д) несигурност 
в) равнодушност   ђ) забринутост 

13. НОАМ ЧОМСКИ је познати: 
а) војсковођа  г) лингвиста, филозоф и политички аналитичар 
б) морепловац  д) оперски певач 
в) архитекта  ђ) хирург 

14. КОСОВСКА БИТКА одиграла се: 
а) 1346. године   г) 1389. године 
б) 1371. године   д) 1395. године 
в) 1379. године   ђ) 1459. године 

15. Балет ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА компоновао је: 
а) Стеван Христић  г) Јохан Штраус 
б) Стеван Мокрањац  д) Ђузепе Верди 
в) Јаков Готовац   ђ) Бела Барток 

16. ХОХАН ГУТЕНБЕРГ је проналазач: 
а) фото-апарата   в) бицикла 
б) кино-камере   г) штампања књига покретним словима 

17. Познати редитељ филмова ВРТОГЛАВИЦА, ПСИХО и ПТИЦЕ јесте: 
а) Алфред Хичкок  в) Луис Буњуел 
б) Виторио де Сика  г) Акиро Куросава 

18. У сликарској групи један је „уљез“. Означите га: 
а) Рубенс    г) Ботичели 
б) Шарл Бодлер   д) Оља Ивањицки 
в) Ван Гог    ђ) Милић од Мачве 

19. XXV УНИВЕРЗИЈАДА одржава се 2009. године у: 
а) Београду   г) Лондону 
б) Мадриду   д) Варшави 
в) Атини    ђ) Москви 

20. Најјача фигура у шаховској игри је: 
а) топ    в) краљ 
б) ловац    г) краљица (дама) 

21. 5% од 20 је: 
а) 1 
б) 2 
в) 4 
г) 5 

22. ФИЛАНТРОП је: 
а) љубитељ књиге  г) женомрзац 
б) човекољубац   д) једнобожац 
в) човекомрзац   ђ) вишебожац 
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23. ЗАКЉУЧИВАЊЕ од појединачног ка општем назива се: 
а) категоризација   в) дедукција 
б) транспозиција   г) индукција 

24. Лек који се даје за стишавање јаких болова назива се: 
а) глукоза    в) инсулин 
б) морфијум   г) пеницилин 

25. Право политичких криваца на уточиште у страној држави назива се: 
а) право ембарга   в) право азила 
б) право слабијега  г) право вета 

26. ЗВЕЗДА ДАНИЦА је, у ствари, планета: 
а) Меркур    г) Јупитер 
б) Венера    д) Сатурн 
в) Марс    ђ) Уран    

27. НАРЦИЗАМ је: 
а) стање блаженства   г) уображеност 
б) патолошки случај љубоморе  д) несебичност 
в) заљубљеност у самога себе  ђ) безосећајност 

28. САУНА је: 
а) финско купатило  г) врста лековитог биља 
б) шведско купатило  д) холандски систем за наводњавање 
в) врста лековитог блата  ђ) смучарска скакаоница у Норвешкој    

29. НОБЕЛОВУ НАГРАДУ за књижевност добио је 1961. године наш писац:: 
а) Иво Андрић   
б) Милош Црњански 
в) Добрица Ћосић 
г) Васко Попа    

30. Познато дело ПОРЕКЛО ВРСТА написао је: 
а) Е. М. Ремарк   
б) Л. Зилахи 
в) Ч. Дарвин 
г) Џ. Лондон 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2010. ГОДИНЕ) 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 
 

1. ЧАРДАШ је народни плес: 

а) мађарски   г) грчки  

б) румунски   д) руски 

в) словачки   ђ) шпански 

2. Балет ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА компоновао је: 

а) С. Мокрањац    г) Ј. Штраус 

б) С. Христић   д) Ђ. Верди 

в) Ј. Готовац    ђ) Б. Барток  

3. СОЛФЕЂО је увежбавање: 

а) свирања и певања        г) дириговања хором 

б) свирања по нотама             д) дириговања по нотама 

в) певања         ђ) слуха и певања по нотама 

4. Познати  редитељ филмова ОПЧИЊЕНА, ВРТОГЛАВИЦА, СЕВЕР-СЕВЕРОЗАПАД, 
ПСИХО и ПТИЦЕ јесте: 

а) Луис Буњуел     в) Виторио де Сика 

б) Акиро Куросава   г) Алфред Хичкок 

5. КОСОВСКА БИТКА одиграла се: 

а) 1346. године   в) 1389. године 

б) 1371. године   г) 1459. године 

6. Аутор романа ЕМИЛ ИЛИ О ВАСПИТАЊУ је: 

а) Ј.А. Коменски    г) М. Монтесори 

б) Ж.Ж. Русо   д) Ч. Дикенс  

в) Ј.X. Песталоци       ђ) М. Видаковић 

7. Реч НОНСЕНС значи: 

а) бесмислицу   в) вишезначност    

б) двосмислицу   г) скривени смисао, подтекст    

8. Ко не спада у следећу групу: 
а) Сандро Ботичели        г) Шарл Бодлер 

б) Рембрант              д) Оља Ивањицки 

в) Рубенс         ђ) Милић од Мачве 

9. Шта је највеће: 

а) четвртина од половине               

б) трећина од петине                

в) половина од две седмине               
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10. Изворно, ЛАКОНСКИ ГОВОР је: 
а) говор необразованих у старом Риму 
б) говор образованих људи древне Атине 
в) говор просечних Спартанаца 

11. ФЛЕКСИБИЛНОСТ је: 
а) стидљивост  в) прилагодљивост 
б) нетрпељивост  г) свадљивост 

12. БРАЋА РАЈТ први су: 
а) конструисали филмску камеру 
б) конструисали хеликоптер 
в) пилотирали авионом 
г) летели у балону 

13. Глобални систем веза између компјутера назива се: 

    а) Интернет    в) персонални рачунар 

    б) корпорација     г) мрежа (нет) 

14. Прва година 3. века пре нове ере је: 

а) 201.   б) 299.      в) 300.       г) 301. 

15. Делтоид је: 
а) праживотиња  в) справа за мерење ваздушног притиска 

б) један четвороугао г) врста речне делте 

16. ЕУКЛИД је чувени: 

а) римски филозоф в) грчки математичар 

б) сликар   г) физичар 

17. Ове, 2010. године у Новом Саду одржало се СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ по: 

а) 25. пут   в) 45. пут 

б) 35. пут   г) 55. пут 

18. Пре тачно 100 година, 1910. године, рођен је наш познати писац, аутор романа ДЕРВИШ 
и СМРТ, а то је: 

а) Иво Андрић  в) Меша Селимовић 

б) Бранко Ћопић  г) Јован Дучић 

19. Једна позната европска метропола назива се ГРАДОМ СВЕТЛОСТИ, а тај назив односи 
се на: 

а) Рим   в) Берлин 

б) Париз   г) Лондон 

20. Популарни цртани филм СУНЂЕР БОБ – КОЦКАЛОНЕ емитује се на: 

а) РТС 1   в) ТВ Б92 

б) ТВ Пинк  г) РТС 2 
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21. Према ТЕОРИЈИ БОЈА, једна од наведених боја не спада у групу основних боја: 

а) жута боја  в) плава боја 

б) црвена боја  г) зелена боја 

22. КСЕНОФОБИЈА је: 
а) облик националне свести који подгрејава тежње одређеног народа за повратком неких 
изгубљених позиција, територија и сл. 
б) облик националне нетрпељивости који настаје из стварног или вештачки створеног 
страха од странаца 
в) умирање језика (смрт језика) под утицајем глобализације 

23. Терористи су септембра 2001. године извршили напад на: 

а) Њујорк   в) Сан Франциско 

б) Бостон   г) Чикаго 

24. Ако постоји стање БЕЗВЛАШЋА И БЕЗАКОЊА УСЛЕД НЕГАЦИЈЕ ДРЖАВЕ И 
ПРАВА, реч је о: 

а) асимилацији  в) анархији 

б) дијаспори  г) алтруизму 

25. ХАКЕРИ су: 

а) људи који се противе рату 

б) високообучени компјутерски занесењаци, често тинејџери, који неовлашћено упадају у 
туђе компјутерске системе у жељи да откривене информације учине доступним јавности 

в) стручњаци за ракетно наоружање 

г) стручњаци за менаџмент 

26. Домаћин овогодишњег СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ФУДБАЛУ је: 

а) Гана   в) Јужноафричка Република 

б) Обала Слоноваче г) Нигерија 

27. Најпознатији тениски турнир ВИМБЛДОН одржава се у предграђу: 

а) Мадрида  в) Париза 

б) Лондона  г) Рима 

28. ТРОКРАКА ЗВЕЗДА У КРУГУ симбол је за једну марку аутомобила: 

а) Рено   в) Опел 

б) Мерцедес  г) БМВ 

29. Административни центар БРАНИЧЕВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА је: 

а) Јагодина  в) Лесковац 

б) Крушевац  г) Пожаревац 

30. ПАНЧИЋЕВА ОМОРИКА расте као аутохтона врста на планини: 

а) Златибор  в) Тара 

б) Цер   г) Копаоник 
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 ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2011. ГОДИНЕ) 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 
1. Демократија је:  

а) владавина појединца 

б) владавина народа 

в) владавина групе 

г) стање друштва у коме нико не влада 

2. Оснивач ислама је: 
а) Буда 

б) Мухамед 

в) Осман 

г) Алија 

3. Оснивач лозе Немањића је: 
а) Лазар 

б) Милутин 

в) Растко 

г) Стефан Немања 

д) Душан 

4. Кип слободе се налази у: 

а) Лондону 

б) Њујорку 

в) Берлину 

г) Бостону 

5. Када је почео I светски рат: 

а) 1914.  б) 1915. в) 1918. г) 1941. 

6. Шпански језик припада групи: 

а) Словенских језика 

б) Германских језика 

в) Романских језика 

г) Балтичких језика 

7. Од држава са којима се Србија граничи, које нису чланице ЕУ (Европске уније)? 

а) Македонија, Бугарска, Румунија и Мађарска 

б) Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска 

в) Хрватска, Бугарска, Македонија и Црна Гора 

г) Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Бугарска 
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8. Највиша зграда на свету – Бурџ Калифа, налази се у: 

а) Каиру 

б) Абу Дабију 

в) Кувајту 

г) Дубаију 

 

9. Једини европски Дизниленд се налази у: 

а) Бечу 

б) Лондону 

в) Паризу 

г) Москви 

 

10. Ђавоља варош је на територији општине: 

а) Пирот 

б) Куршумлија 

в) Варварин 

г) Ћићевац 

 

11. Шта значи појам анксиозност? 

а) Паника 

б) Ужас 

в) Нетрпељивост 

г) Стрепња 

 
12. Квадријенале је ликовна манифестација која се организује сваке: 

а) друге године 

б) треће године 

в) четврте године 

г) пете године 

 
13. Ове 2011. године одржава се Бијенална изложба из ликовне и визуелне уметности у 

италијанском граду: 

а) Риму 

б) Милану 

в) Фиренци 

г) Венецији 
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14. Која је од наведених боја секундарна или изведена боја: 

а) жута 

б) зелена 

в) црвена 

г) плава 
15. Шта је мобинг? 

а) економско учење, које је истицало централни 

       значај трговине 

б) понашање у складу с нормама и улогама групе 

      којој припадамо 

в) психолошки терор на радном месту који се 

      огледа у непријатељској и неетичкој 

      комуникацији, игнорисању, понижавању, 

      малтретирању од стране руководиоца 

      или осталих колега. 

16. Шта је хијерархија? 

а) вођење, односно утицање и усмеравање 

     групе ка одређеним циљевима 

   б) однос моћи у групи или организацији, 

     најчешће у виду пирамиде 

в) склоност ка уживању 

17. Наведи тачан назив човека који зна више језика 

а) азилант 

б) штребер 

в) лидер 

г) полиглота 

18. Ако неко поседује малограђански манир имитирања стилова живота виших слојева 
без "покрића" тако да такво понашање изазива подсмех - ту особу ћемо означити 
као: 

а) шаман 

б) сноб 

в) лидер 

г) деоничар 

19. При писању научног рада употребљава се: 

_______________________ стил. 

 

20. Иво Андрић добио је награду за књижевност: 

_______________________ године. 
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 ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2012. ГОДИНЕ) 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. Једини европски Дизниленд се налази у: 

а) Бечу 

б) Лондону 

в) Паризу 

г) Москви 

 

2. Када је почео I (Први) светски рат: 

а) 1914.  б) 1915. в) 1918. г) 1941. 

 

3. Шта значи појам АНКСИОЗНОСТ? 

а) паника 

б) ужас 

в) нетрпељивост 

г) стрепња 

 

4. КИП СЛОБОДЕ се налази у: 

а) Лондону 

б) Њујорку 

в) Берлину 

г) Бостону 

 

     5. КВАДРИЈЕНАЛЕ је ликовна манифестација која се организује сваке: 

а) друге године 

б) треће године 

в) четврте године 

г) пете године 

 

6. Реч УРБАН значи: 

а) неуређен 

б) суров 

в) градски 

г) велик 
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7. Ко је први крочио ногом на Месец? 

а) Лајка 

б) Луј Армстронг 

в) Јуриј Гагарин 

г) Нил Армстронг 

 

8. ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ је: 

а) римски бог – заштитник сиромашних 

б) лик из грчке трагедије 

в) радиоактивни метал 

г) Микеланђелова скулптура 

 

9. Који од наведених градова је у XIX веку назван СРПСКА СПАРТА: 

а) Београд 

б) Нови Сад 

в) Сремски Карловци 

г) Суботица 

 

10. Шта је мобинг? 

а) економско учење, које је истицало централни значај трговине 

б) понашање у складу с нормама и улогама групе којој припадамо 

      в) психолошки терор на радном месту који се огледа у непријатељској и неетичкој  

комуникацији, понижавању, малтретирању од стране руководиоца или осталих  

колега. 

г) систем функционисања мобилне телефоније 

 
11. Тачан назив човека који зна више језика је: 

а) азилант 

б) штребер 

в) лидер 

г) полиглота 

 

          12. Од држава са којима се Србија граничи, које нису чланице ЕУ (Европске уније)? 

а) Македонија, Бугарска, Румунија и Мађарска 

б) Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина 

в) Хрватска, Бугарска, Македонија и Црна Гора 

г) Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Бугарска 

 



 179 

13. Шпански језик припада групи: 

а) романских језика  

б) германских језика 

в) словенских језика 

г) балтичких језика 

 

14. Ђавоља варош је на територији општине: 

а) Пирот б) Куршумлија в) Варварин     г) Ћићевац 

 

15. Која је од наведених боја секундарна или изведена боја: 

а) жута  в) црвена 

б) зелена  г) плава 
 
          16. Ако неко поседује малограђански манир имитирања стилова живота виших  

слојева без "покрића" тако да такво понашање изазива подсмех - ту особу ћемо  
означити као: 

а) шаман  в) лидер 

б) деоничар  г) сноб 

 
17. Шта је хијерархија? 

а) вођење, односно утицање и усмеравање групе ка одређеним циљевима 

   б) однос моћи у групи или организацији, најчешће у виду пирамиде 

в) склоност ка уживању 

г) одећа будистичких свештеника 

                                                               

18. Традиционални Новогодишњи свечани концерт који већ годинама преноси РТС,  
      организује се у: 

а) Бечу 

б) Салцбургу 

в) Берлину 

г) Минхену 

                                                                  

      19. Ко је рекао „Не кварите моје кругове“: 

а) Сократ б) Платон  в) Архимед  г) Аристотел 

 

          20. Највиша зграда на свету – Бурџ Калифа, налази се у: 

а) Каиру 

б) Абудабију 

в) Кувајту 

г) Дубаију 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2013. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

 

1. “Отац” историје је: 

a) Лењин  в) Херодот 

б) Вергилије   г) Хипократ 

 

2. Шта значи појам АНКСИОЗНОСТ? 

а) паника  в) нетрпељивост 

б) ужас  г) стрепња 

 

3. Једини европски Дизниленд се налази у: 

а) Бечу  в) Паризу 

б) Лондону  г) Москви 

 

4. Бета, Фонет, Танјуг су: 

a) новинске агенције  в) мреже електронских медија 

б) радио станице  г) комерцијалне ТВ станице 

 

5. Наука која проучава ћелију назива се: 

а) микробиологија  в) биохемија 

б) цитологија   г) хистологија 

 

6. Реч УРБАН значи: 

а) неуређен  в) градски 

б) суров  г) велик 

 

7. Кип слободе се налази у: 

а) Лондону  в) Берлину 

б) Њујорку  г) Бостону 

 

8. Добричин прстен је награда која се додељује за стваралаштво у области?  

a) глуме  б) сценографије 

в) режије  г) костимографије 
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9. Који од неведених градова је у XIX веку назван СРПСКОМ АТИНОМ? 

a) Београд 

б) Нови Сад 

в) Сремски Карловци 

г) Суботица 

 

10. Тачан назив човека који зна више језика је: 

а) азилант  в) лидер 

б) штребер  г) полиглота 

           

11. ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ je: 

a) римски бог – заштитиник сиромашних 

б) лик из грчке трагедије 

в) радиоактивни метал 

г) Микеланђелова скулптура 

 

12. Аутор композиције Месечина је: 
а) Шабан Бајрамовић в) Бобан Марковић 

б) Горан Бреговић     г) Милић Вукашиновић 

 

13. Ђавоља варош је на територији општине: 

а) Куршумлија  в) Варварин 

б) Пирот   г) Ћићевац 

 

14. Од држава са којима се Србија граничи, које НИСУ чланице ЕУ (Европске уније)? 

а) Македонија, Бугарска, Румунија и Мађарска 

б) Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина  

в) Хрватска, Бугарска, Македонија и Црна Гора 

г) Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Бугарска 

 

15. Шпански језик припада групи: 

а) романских језика  в) словенских језика 

б) германских језика  г) балтичких језика 
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16. Ако неко поседује малограђански манир имитирања стилова живота виших слојева 
без "покрића" тако да такво понашање изазива подсмех - ту особу ћемо означити као: 

а) шаман  в) лидер 

б) деоничар  г) сноб 

 

17. Највиша зграда на свету – Бурџ Калифа, налази се у: 

а) Каиру  в)  Абу Дабију 

б) Кувајту  г) Дубаију 

 

18. Ко је рекао „Не кварите моје кругове“? 

a) Сократ  в) Архимед 

б) Платон  г) Аристотел 

 

19. Традиционални Новогодишњи свечани концерт који већ годинама преноси РТС, 
организује се у:   

а) Салцбургу  в) Минхену 

б) Берлину  г) Бечу 

 

20. Шта је хијерархија? 

а) вођење, односно утицање и усмеравање групе ка одређеним циљевима 

б) однос моћи у групи или организацији, најчешће у виду пирамиде 

в) склоност ка уживању 

г) одећа будистичких свештеника 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2014. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. Демографија је: 
А. Скраћеница за „демократска географија“ 
Б. Друштвена наука о становништву 
В. Популарна или народна географија 
Г. Географски појам који означава насеље 

 

2. Оскар је популарно име за: 
А. Дечаке у Немачкој и Аустрији 

Б. Новчану јединицу у Буркини Фасо  

В. Врсту аларма на улазним вратима 

Г. Годишњу филмску награду коју додељује америчка Академија филмских  

    уметности и наука 

 

3. Облик новинарства кога карактерише настојање да се публика привуче 
сензационалистичким насловима, фотографијама и/или садржајима који подилазе 
најнижем укусу и предрасудама публике, назива се: 

А. Црна хроника  В. Бела штампа 

Б. Жута штампа  Г. Цензурисана штампа 

 

4. Енолог је: 
А. Стручњак за вино 

Б. Стручњак за народне обичаје 

В. Особа која болује од енологије 

Г. Особа која истражује животну средину 

 

5. Алфред Нобел, по коме носи назив Нобелова награда је био: 
А. Биолог 

Б. Књижевник 

В. Хемичар - проналазач атомског језгра 

Г. Проналазач динамита 

 

6. Исидора Секулић је предавала у гимназији у: 
А. Лозници   В. Крупњу 

Б. Шапцу   Г. Љигу 

 

7. Криви торањ се налази у:  
А. Пизи   В. Бечу 

Б. Паризу   Г. Берлину 
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8. Рајко Митић је био наш познати: 
А. Ватерполиста  В. Фудбалер 

Б. Кошаркаш   Г. Рукометаш 

 

9. Џокеј је особа која: 
А. Професионално пушта музику у музичким клубовима 

Б. Професионални јаше коње 

В. Професионално игра рагби 

Г. Гаји и брине о коњима 

 

10. ГОЛДЕН ГЕЈТ је: 
А. Мост у Сан Франциску 

Б. Капија победе у Паризу 

В. Статуе у Москви 

Г. Брана на Нијагариним водопадима  

 

11. Споменик на Авали на који се често полажу венци и цвеће приликом посете страних 
државникa Србији зове се: 

А. Споменик Кнезу Михаилу Обреновићу 

Б. Споменик косовском јунаку 

В. Споменик Краљу Александру Карађорђевићу 

Г. Споменик незнаном јунаку 

 

12. Кроки је: 
А. Светски позната врста крокета од кромпира 

Б. Брз и недовршен цртеж-скица живог модела 

В. Енглески фудбал на трави 

Г. Крокодилска кожа која се користи у индустрији обуће 

 

13. Иво Андрић је написао: 
А. Хронику планачког гробља 

Б. Хронику једне младости 

В. Травничку хронику 

Г. Вишеградску хронику 

 

14. Музику за нашу химну „Боже правде“ компоновао је: 
А. Јозеф Хајдн 

Б. Роберт Толингер 

В. Стеван Христић 

Г. Даворин Јенко 
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15. Владислав Петковић Дис је:  
А. Власник домаћег трговинског ланца ДИС 

Б. Оснивач прве дискотеке у Србији 

В. Познати српски песник 

Г. Народни херој из Народно-ослободилачке борбе у току Другог светског рата 

 

16. „Хладни рат“ је популарни назив за: 
А. Средњовековне ратове који су се водили хладним оружјем 

Б. Рат између Финске и Русије који је вођен у 19. веку у леденим северним  

     крајевима 

В. Ратове Ескима на Гренланду 

Г. Период развоја међународних односа после Другог светског рата који је  

    означио крајњу заоштреност у односима између великих сила 

 

17. Ајлајнер је: 
А. Сликарски прибор 

Б. Туш-оловка која се користи при шминкању очију 

В. Маркер за подвлачење важних делова текста 

Г. Копјутерски алат за означавање делова текста 

 

18. Словенска антитеза је:  
А. Стилска фигура у српском језику 

Б. Стилска фигура у уметничком клизању  

В. Гимнастичка фигура 

Г. Логичка тврдња 

 

19. БИТЕФ је: 
А. Београдски интернационални театарски фестивал 

Б. Врста освавајућег напитка горког укуса 

В. Марка бицикла 

Г. Београдски интернационални тлекомуникациони форум 

 

20. Новак Ђоковић и његова фондација сарађују са једном међународном организацијом 
која се бави децом, а то је: 

А. УНИЦЕФ  В. УНОПС 

Б. УНИФЕМ  Г. УНИПРОМ 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2015. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. Британски град из ког води порекло легендарна музичка група „Битлси“ је: 

А. Даблин    В. Лајпциг 

Б. Ливерпул   Г. Сиднеј 

 

2. „Бели штап“ је: 

А. Штап обојен у бело 

Б. Средство за дресирање паса 

В. Показивач који се користи у току предавања и презентација  

Г. Помоћно средство за кретање слепих и слабовидих особа 

 

3. Кенгури живе у: 

А. Северној Америци  В. Аустралији 

Б. Јужној Америци  Г. Африци 

 

4. Wi-Fi (или WiFi) je: 

А. Ознака за висок квалитет звука 

Б. Ознака за бежичну комјутерску мрежу 

В. Врста мобилног телефона 

Д. Марка електричних уређаја 

 
5. Број Пи изражава: 

А. Однос обима и пречника круга 

Б. Однос између телесне висине и телесне тежине  

В. Однос између пречника и полупречника круга 

Г. Однос између дужине корака и брзине ходања 

 

6. Обала Слоноваче је: 

А. Морска обала по којој шетају слонови  

Б. Држава у западној Африци 

В. Земљиште на ком се сакупљају слоновске кљове 

Г. Острво у Индијском океану 
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7. Вестерн је: 

А. Врста фармерки 

Б. Врста вискија 

В. Врста филма чији су јунаци каубоји 

Г. Вста јела са јаким зачинима 

 

8. Међународно прихваћена реч француског порекла за скитницу, бескућника, уличара је: 

А. Глупи Август    В. Ортак 

Б. Клошар    Г. Клипан 

 

9. Кривотворење, прављење и измена предмета са намером преваре, назива се: 

А. Формализација 

Б. Идентификација 

В. Фалсификовање 

Г. Едуковање 

 

10. Морски краставац је: 

А. Тропско воће 

Б. Врста морске животиње 

В. Медитеранско поврће 

Г. Врста салате 

 
11. НИН-ова награда је признање које се сваке године у Србији додељује за: 

А. Сликарство 

Б. Књижевност 

В. Фудбал 

Г. Математику и физику 

 

12. Често и масовно појављивање неке болести (грипа, богиња и сл.) у једном подручју је: 
А. Евиденција 

Б. Википедија 

В. Апатија 

Г. Епидемија 

 

13. Јавно и некритичко истицање и обожавање једне особе као непогрешивог политичког 
вође и носиоца друштвеног напретка назива се: 

А. Култивисање 

Б. Еуфорија 

В. Култ личности 

Г. Манија 
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14. САНУ је скраћеница за: 
А. Српску академију наука и уметности 

Б. Светску асоцијацију неуролога и уролога 

В. Савез анти-наркотичких удружења 

Г. Српски ансамбл народне уметности 

 

15. Александар Флеминг је био: 
А. Амерички председник у Другом светском рату 

Б. Британски писац криминалистичких романа 

В. Научник који је открио пеницилин 

Г. Британски путописац из 19. века 

 

16. Елвис Присли је у XX веку био најпознатија звезда: 

А. Астрофизике   В. Холивудских филмова 

Б. Рокенрола   Г. Руског позоришта 

 

17. Копакабана је: 

А. Позната плажа у Рио де Жанеиру 

Б. Музички инструмент који се користи у Бразилу 

В. Кратка сукња коју носе играчице на карневалу у Рио де Жанеиру 

Г. Традиционална одећа староседелаца Бразила 

 

18. Кану је: 

А. Појам из Библије 

Б. Врста чамца 

В. Гнездо које прави птица ној  

Г. Индијански дечак 

 

19. Традиционална јапанска одећа се назива: 

А. Кимоно   В. Пелерина 

Б. Гејша    Г. Туника 

 

20. Бордо је: 

А. Покрајина у Алпима 

Б. Врста пудера за лице 

В. Нијанса црвене боје  

Г. Танка, провидна тканина  
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2016. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. Исидора Секулић је наша позната: 

А. књижевница  В. лекарка 

Б. сликарка   Г. математичарка 

 

2. Линија „паметних“ телефона коју је развила компанија Епл (Apple), назива се: 

А. мобифон   В. ајфон 

Б. лајнфон   Г. смартфон 

 

3. Олимпијске игре одржаће се ове године од 5. До 21. августа у:  

А. Токију   В. Мелбурну 

Б. Рио де Жанеиру  Г. Каиру 

 

4. Велику радост поглед на њу даје: 

Очи су њене бисери што сјаје 

Лице је њено огледало склада 

И осмјех има који св'јетом влада. 

Мисли су моје њоме омеђене... 

(Ј. Видовић: Волим Магдалену) 

 

Ово је пример: 

А. словенске антитезе 

Б. акростиха 

В. метафоре 

Г. ономатопеје 

 

5. Према календару, преступна година је: 

А. сваке две године 

Б. сваке три године 

В. сваке четири године 

Г. сваких пет година 

 

6. У новембру 2015. године десио се велики терористички напад  у „граду светлости“.  

  Који је то град? 

А. Њујорк  В. Лондон 

Б. Москва  Г. Париз 
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7. Цунами је: 

А. висок и дуг талас узрокован подморским земљотресом 

Б. изузетно висок талас узрокован плимом 

В. јапански град на који је бачена једна од првих  

     нуклеарних бомби 

Г. јапанска бориличка вештина 

 

8. Геометријска слика код које је раздаљина центра и сваке тачке на слици једнака,  

  назива се: 

А. квадрат 

Б. једнакостранични троугао 

В. хексаграм 

Г. круг 

 

9. Главни град Бразила је: 

А. Рио де Жанеиро 

Б. Бразилија 

В. Сао Пауло 

Г. Буенос Ајрес 

 

10. Матуранти широм Европе, а неколико последњих година и у Србији, плешу на  

    градским трговима матурски плес који се зове: 

А. валцер  В. кадрил 

Б. танго  Г. салса 

 

11. Офсајд (off side) у фудбалу означава: 

А. лопту изван терена 

Б. недозвољен положај играча пред голом 

В. прекршај над противничким играчем 

Г. убацивање лопте у игру 

 

12. Дан државности Републике Србије је: 

А. 15. фебруар 

Б. 16. фебруар 

В. 21. март 

Г. 11. децембар 

 

13. Љубичаста боја настаје комбиновањем две основне боје: 

А. жуте и црвене 

Б. жуте и зелене 

В. плаве и црвене 

Г. црвне и зелене 
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14. У коју од следећих група инструмената бисте додали зурле, па да се оне нађу на 
„правом“ месту? 

А. балалајка, гитара, бузуки 

Б. добош, бубњеви, даире 

В. оргуље, клавир, пијанино 

Г. флаута, обоа, саксофон 

 

15. Ако се за сликање користе уљане боје, онда је подлога најчешће: 

А. папир 

Б. платно 

В. картон 

Г. малтер 

 

16. Ова година се у свету обележава као година највећег драмског писца, аутора  

    Хамлета, Ромеа и Јулије, Отела. Тај писац је: 

А. Виљем Шекспир 

Б. Валтер Скот 

В. Џек Лондон 

Г. Данте Алигијери 

 

17. На филмском фестивалу у Кану ове године се такмичило 20 филмова за престижну  

    награду: 

А. Златни медвед 

Б. Златна палма 

В. Златна шкољка 

Д. Оскар 

 

18. Онај који се лако узбуђује, раздражљив, жучан, напрасит, склон бесу, назива се: 

А. сангвиник 

Б. колерик 

В. меланхолик 

Г. флегматик 

 

19. Зика вирус, који се прошле године из Африке и југоисточне Азије проширио на  

    Јужну Америку, са претњом даљег ширења, преносе: 

А. птице  В. комарци 

Б. муве  Г. мајмуни 

 

20. Музичко дело „Руковети“ компоновао је један  Стеван. Који? 

А. Сремац  В. Петровић 

Б. Христић  Г. Стојановић-Мокрањац 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2017. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. Шта је Мосул? 

а) Река у Индији 

б) Титула индијског средњевековног владара 

в) Град у Ираку 

г) Традиционална верска књига, једна врста Библије 

 

2. Како се зове актуелни председник Руске федерације? 

а) Владинир Пупин 

б) Михаило Путин 

в) Дмитриј Пупин 

г) Владимир Путин 

 

3. Шта је АНДРОИД? 

а) Оперативни систем који покреће нове генерације мобилних телефона 

б) Апликација за мапе на мобилном телефону 

в) Меморија мобилног телефона 

г) Систем подешавања мобилног телефона 

 

4. Мачу Пикчу се налази у... 

а) Португалији 

б) Аустралији 

в) Бразилу 

г) Перуу 

 

5. Ко је пресекао Гордијев чвор? 

а) Цар Душан Силни 

б) Наполеон 

в) Александар Велики 

г) Марко Антоније 

 

6. Шта је паштрњак? 

а) Сликарска техника заснована на коришћењу органских боја 

б) Поврће 

в) Воће 

г) Врста соса са миришљавим биљкама 
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7. Полиедар је... 
а) геометријско тело чије су стране многоуглови 

б) вишстранични полигон 

в) пресек две или више геометријских равни 

г) избрушени дијамант 

 

8. Боб Дилан, добитник Нобелове награде за књижевност за 2016. годину је познати... 

а) амерички књижевник 

б) амерички музичар 

в) амерички глумац 

г) енглески књижевник 

 

9. Дом здравља у Шапцу се зове „Драга Љочић“, по првој жени у Србији... 

а) сликарки 

б) лекарки 

в) песникињи 

г) председници Црвеног крста Србије 

 

10. Права детета су регулисана међународним документом који се зове... 

а) Конвенција Европске уније о правима детета 

б) Конвенција Уједињених нација о правима детета 

в) Универзална декларација о правима детета 

г) Декларација о људским правима 

 

11. Реч „хармонија“ означава... 
а) део хармонике 

б) музичку композицију која се изводи на хармоници 

в) жену која свира хармонику 

г) склад 

 

12. Србија се граничи са неколико држава, од које неке још увек нису чланице ЕУ. Које 
су то државе? 

а) Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина  

б) Македонија, Бугарска и Румунија 

в) Хрватска, Мађарска и Бугарска 

г) Црна Гора, Хрватска и Македонија 

 

13. Бановић Страхиња је био... 
а) Јунак једне народне песме предкосовског циклуса 

б) Наш познати рукометаш 

в) Народни херој из Другог светског рата 

г)  Познати српски књижевник из 20-тих година прошлог века 
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14. Шта од следећих појмова НЕ ОЗНАЧАВА друштвену мрежу? 

а) ЛинкедИн 

б) Фејсбук 

в) Инстаграм 

г) Холограм 

 

15. Како се зове најпознатија филмска награде коју додељује Америчка академија за 
филм? 

а) Златни лав   в) Оскар 

б) Златни глобус   д) Златни медвед 

 

16. Главни град Казахстана се у преводу зове „главни град“ и то је... 
а) Алма Ата 

б) Астана 

в) Улан Батор 

г) Адис Абеба 

 

17. Прва српска династија су били... 

а) Обреновићи 

б) Карађорђевићи 

в) Немањићи 

г) Јовановићи 

 

18. Техника сликања у којој се водом разређене боје наносе на папир назива се... 

а) гваш 

б) воштани пастел 

в) лавирани туш 

г) акварел 

 

19. Милијарда се записује са јединицом и... 

а) дванаест нула 

б) девет нула 

в) десет нула 

г) петнаест нула 

 

20. Светлосна година је јединица за мерење... 
а) броја сунчаних дана у години 

б) времена 

в) дужине 

г) брзине светлости 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2018. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 

1. Кубизам је: 

a) део геометрије 

б) врста музичког инструмента 

в) алатка у грађевинарству 

г) правац у уметности 

 

2. Добитник Нобелове награде за књижевност 2016. године je амерички кантаутор: 

a) Јуџин Чедборн 

б) Боб Дилан 

в) Том Пети 

г) Марк Олсон 

 

3. Један од наведених филмова не припада опусу Емира Кустурице: 

a) Пас који је волео возове 

б) Отац на службеном путу 

в) На млечном путу 

г) Подземље 

  

4. Алберт Ајнштајн је развио: 

a) теорију квантитета 

б) теорију медиокритета 

в) теорију релативитета 

г) теорију квалитета 

 

5. Шта означава скраћеница V.I.P.? 

a) једну мрежу мобилне телефоније 

б) веома важне особе 

в) веома опасне особе 

г) „врати или плати” 

 

6. Процес „преласка“ некадашњих социјалистичких држава у  капиталистичке  назива 
се: 

     a) децентрализација  в) транзиција 

     б) асимилација   г) докапитализација 
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7. Коагулација је: 

        a) згрушавање   в) разумевање 

        б) сарадња    г) суживот 

 

8. Апатрид је: 

a) човек без обе руке 

б) човек без обе ноге 

в) човек без држављанства 

г) човек без чула укуса и мириса 

 

9. Азурна боја је: 

      a) плава    в) жута 

      б) зелена    г) љубичаста 

 

10. Дијаспору представља: 

a) народ који живи у оскудици 

б) народ који живи у благостању 

в) народ изолован од међународне заједнице 

г) део народа расут по свету 

 

11. Када кажемо „вечни град”, мислимо на: 

       a) Париз    в) Берлин 

       б) Рим    г) Лондон 

 

12. Ахилова пета је симбол за: 

       a) спорост и тромост  в) интелигенцију и окретност 

       б) снагу и јачину  г) слабост и рањивост 

  

13. Алфред Нобел је открио: 

       a) динамит   в) сунчеве пеге 

       б) телескоп   г) барут 

 

14. Прво културно добро из Србије које се нашло на Унесковој листи светске 
нематеријалне културне баштине је: 

a) српска породична слава в) злакуска грнчарија 

б) певање уз гусле  г) пиротско ћилимарство 
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15. Филателиста  је: 

a) човек који ужива у храни 

б) посматрач риба 

в) сакупљач поштанских марака 

г) стручњак за шуме 

 

16. Ако је нечија кућа под хипотеком, то значи: 

a) да кућа још није довршена 

б) да кућа служи као залог за позајмљени новац 

в) да кући гради више људи удруженим средствима 

г) да се кућа продаје због дугова 

  

17. Константинопољ је стари назив за: 

a) Истанбул 

б) Каиро 

в) Атину 

г) Солун 

 

18. Један од побројаних празника није државни празник у Републици Србији: 

a) Нова година 

б) Сретење – Дан државности 

в) Ђурђевдан 

г) Видовдан 

  

19. Копакабана је: 

a) врста јужноамеричког плеса 

б) карневал у Бразилу 

в) плажа у Рио де Женеиру 

г) врста дугачке огрлице од шкољки 

 

20. Да би се из подморнице могло видети  шта се дешава на површини воде, потребан 
је: 

a) стетоскоп 

б) дурбин 

в) телескоп 

г) перископ 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2019. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

1. Кубизам је: 

a) део геометрије 

б) врста музичког инструмента 

в) алатка у грађевинарству 

г) правац у уметности 
 
2. Обоа је: 

a) врста инсекта опнокрилца 

б) дувачки музички инструмент 

в) традиционално арапско јело 

г) оштра планинаска литица или обод 
 
3. Један од наведених филмова не припада опусу Емира Кустурице: 

a) Пас који је волео возове 

б) Отац на службеном путу 

в) На млечном путу 

г) Подземље 
  
4. Алберт Ајнштајн је развио: 

a) теорију квантитета 

б) теорију медиокритета 

в) теорију релативитета 

г) теорију квалитета 
 
5. Шта означава скраћеница V.I.P.? 

a) једну мрежу мобилне телефоније 

б) веома важне особе 

в) веома опасне особе 

г) „врати или плати”. 
 
6. Последња ТВ серија снимљена по роману Добрице Ћосића, звала се: 

a) „Жигосани у рекету“   

б) „Корени“  

в) „Не окрећи се, сине“ 

г) „Сунце се поново рађа“ 
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7. Коагулација је: 

a) згрушавање  в) разумевање 

б) сарадња   г) суживот 
 
8. Апатрид је: 

a) човек без обе руке 

б) човек без обе ноге 

в) човек без држављанства 

г) човек без чула укуса и мириса 
 
9. Азурна боја је: 

a) плава   в) жута 

б) зелена   г) љубичаста 
 
10. Дијаспору представља: 

a) народ који живи у оскудици 

б) народ који живи у благостању 

в) народ изолован од међународне заједнице 

г) део народа расут по свету 
 
11. Када кажемо „вечни град”, мислимо на: 

a) Париз   в) Берлин 

б) Рим    г) Лондон 
 
12. Ахилова пета је симбол за: 

a) спорост и тромост 

б) снагу и јачину 

в) интелигенцију и окретност 

г) слабост и рањивост 
  
13. Алфред Нобел је открио: 

a) динамит   в) сунчеве пеге 

б) телескоп   г) барут 
 
14. Прво културно добро из Србије које се нашло на Унесковој листи светске 
нематеријалне културне баштине је: 

a) српска породична слава 

б) певање уз гусле 

в) злакуска грнчарија 

г) пиротско ћилимарство 
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15. Фаталиста  је: 

a) човек који ужива у храни 

б) посматрач риба 

в) сакупљач поштанских марака 

г) човек који верује у судбину 
 
16. Ако је нечија кућа под хипотеком, то значи: 

a) да кућа још није довршена 

б) да кућа служи као залог за позајмљени новац 

в) да кући гради више људи удруженим средствима 

г) да се кућа продаје због дугова 
  
17. Константинопољ је стари назив за: 

a) Истанбул 

б) Каиро 

в) Атину 

г) Солун 
 
18. Један од побројаних празника није државни празник у Републици Србији: 

a) Нова година 

б) Сретење – Дан државности 

в) Ђурђевдан 

г) Видовдан 
  
19. Ескадрила је: 

a) врста плеса на француском двору у време Луја XIV 

б) појам из ратног ваздухопловства 

в) острво у Средоземљу 

г) назив једне звезде ван сунчевог система 
 
20. Које од неведених књижевних дела није написао Бранко Ћопић: 

a) „Башта сљезове боје“ 

б) „Орлови рано лете“ 

в) „Прољећа Ивана Галеба“ 

г) „Доживљаји Николетине Бурсаћа“ 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2020. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

1. Једини европски Дизниленд се налази у: 

а) Бечу  в) Паризу 

б) Лондону  г) Москви 

2. Када је почео II (други) светски рат: 

а) 1918. године  

б) 1939. године  

в) 1940. године  

г) 1941. године 

3.Бијенале у Венецији је? 

а) међународна уметничка манифестација која се одржава сваке друге године 

б) изложба две врсте уметничких дела – сликарских и вајарских 

в) један трг у Венецији 

г) познати филмски фестивал  

4. КИП СЛОБОДЕ се налази у: 

а) Лондону  в) Берлину 

б) Њујорку  г) Бостону 

5. Импресионизам је: 

а) сликарска техника 

б) уметнички правац у књижевности, музици и сликарству настао у 19. веку 

в) врста музичке композиције 

г) друштвени покрет у Француској у 18. веку 

6. Реч УРБАН значи: 

а) неуређен  в) градски 

б) суров  г) велик 

7. Најновији аутопут у Србији, отворен  2019. године се зове?  

а) Вожд Карађорђе 

б) Аутопут Краља Александра 

в) Деспот Стефан 

г) Милош Велики 
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8. ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ je: 

а) римски бог – заштитиник сиромашних 

б) радиоактивни метал 

в) лик из грчке трагедије 

г) Микеланђелова скулптура 

9. Који од наведених градова је у XIX веку назван СРПСКОМ АТИНОМ? 

а) Београд 

б) Нови Сад 

в) Сремски Карловци 

г) Суботица 

10. Шта је МОБИНГ? 

а) економско учење, које је истицало централни значај трговине 

б) понашање у складу с нормама и улогама групe којој припадамо 

в) психолошки терор на радном месту који се огледа у непријатељској и неетичкој 
комуникацији, игнорисању, понижавању, малтретирању од стране руководиоца 
и/или осталих колега 

г) систем функционисања мобилне телефоније 

11. Тачан назив човека који зна више језика је: 

а) полиглота 

б) штребер 

в) лидер 

г) азилант 

12. БАРЕЉЕФ  је: 

а) врста рељефа који израђују у Бару 

б) техника  за исушивање бара и мочвара  

в) плићи, слабије испупчен вајарски рад на равној површини 

г) бакарни рељеф 

13. Сава Шумановић је био: 

а) вајар  в) математичар 

б) лекар  г) сликар 

14. ЂАВОЉА ВАРОШ је на територији општине: 

а) Ниш 

б) Куршумлија 

в) Црна Трава 

г) Ћићевац 
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15. Која је од наведених боја секундарна или изведена боја: 

а) жута 

б) зелена 

в) црвена 

г) плава 

16. Бранислав Нушић је написао: 

а) Главу шећера 

б) Проклету авлију 

в) Сумњиво лице 

г) Покондирену тикву 

17. Јавни медијски сервис Србије је: 

а) Прва телевизија 

б) Радио телевизија Србије 

в) Пинк 

д) Студио Б 

18. Наука о ћелији је:   

а) цитологија 

б) микробиологија 

в) хистологија 

г) радиологија 

19. Ко је рекао „Не кварите моје кругове“? 

а) Сократ 

б) Платон 

в) Архимед 

г) Аристотел 

20. Имена НИНЏА КОРЊАЧА су: 

а) Леонардо, Микеланђело, Рафаело и Донатело  

б) Тицијан, Микеланђело, Каравађо и Каприћоза 

в) Леонардо, Рафаело, Пикасо и Петрарка 

г) Донатело, Пикасо, Данте и Каравађо 



 204 

ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2021. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 
1. Истраживачка станица Петница налази се у близини: 

а) Ваљева 

б) Зајечара 

в) Крагујевца 

г) Ниша 
 

2. Писмо старих Египћана, настало око 3500 године пре нове ере, познато је као: 

а) алфабет 

б) клинасто 

в) хијероглифи 

г) азбука 
 

3. Басна је кратка књижевна врста са обавезним: 

а) срећним крајем 

б) поуком на крају 

в) тужним крајем 

г) загонетком на крају 
 

4. Да би се дезинфиковала вода за пиће, води се додаје: 

а) магнезијим 

б) манган 

в) фосфор 

г) хлор 

 
5. Калиграфија је уметност: 

а) лепог писања 

б) прављења цветних аранжмана 

в) прављења керамичких фигура 

г) цртања географских карата 
 

6. Хиландар је:  

a) српски манастир на Косову и Метохији  

б) српски манастир на Светој гори  

в) грчки манастир у Србији  

г) српски манастир на Фрушкој гори  
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7. Цар Душан је запамћен и као:  

а) Душан Силни  

б) Душан Мудри  

в) Душан Храбри  

г) Душан Нејаки 
  

8. Питагорима теорема гласи: 

а) а2  + b2 = c2 

б) а2  -  b2 = c2 

в) а2  + b2 + c2 = d2 

г) а2  x  b2 = c3 

 

9. Лајмску болест преноси:  

a) мува  

б) крпељ 

в) комарац  

г) пацов 
 

10. „Град светлости“ је назив за:  

а) Париз    в) Лондон 

б) Рим    г) Њујорк  
 

11. Други светски рат почео је:  

a) нападом Аустроугарске на Србију 

б) нападом Немачке на Пољску  

в) нападом Аустроугарске на Хрватску  

г) нападом Аустроугарске на Словенију 
 

12. Добитник Нобелове награде за књижевност 1961. године је наш писац: 

а) Добрица Ћосић 

б) Меша Селимовић 

в) Иво Андрић 

г) Милош Црњански 
 

13. Основне боје су:  

a) црвена, плава и жута  

б) црна и бела  

в) црвена, плава и зелена  

г) љубичаста, наранџаста и зелена 
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14. Исак Њутн је био познати:  

а) књижевник   в) филозоф 

б) физичар   г) хемичар 
 

15. Аутор поеме „Ђачки растанак“ је:  

а) Војислав Илић 

б) Бранко Радичевић 

в) Јован Дучић  

г) Алекса Шантић 
 

16. Хипократову заклетву полажу:  

а) посланици у Народној скупштини Србије 

б) судије 

в) лекари 

г) официри 
 

17. Програм из пакета Microsoft Office који служи првенствено за припрему 
презентација назива се:  

а) Microsoft Word 

б) Microsoft Excel 

в) Microsoft Power Point  

г) Microsoft Outlook  
 

18. Оригами је:  

а) зачин у кухињи 

б) врста јапанске кратке песме  

в) врста јапанске борилачке вештине 

г) вештина савијања папира 
 

19. Систем знакова који бројеве и знаке интерпункције представља помоћу црта, тачака 
и празнина међу њима назива се:  

a) Мендељејев систем   в) Брајево писмо 

б) Есперанто   г) Морзеова азбука 
 

20. Цариград је стари назив за:  

а) Истанбул  

б) Будимпешту 

в) Беч 

г) Атину 
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ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

(2022. ГОДИНЕ) 

 

Напомена: Свако питање има једно решење и носи 1 бод. 

 
 
1. Други светски рат почео је:  

а) нападом Аустроугарске на Србију 

б) нападом Немачке на Пољску  

в) нападом Аустроугарске на Хрватску  

г) нападом Аустроугарске на Словенију 

 

2. Хипократову заклетву полажу:  

а) посланици у Народној скупштини Србије 

б) судије 

в) лекари 

г) официри 

 

3. Цариград је стари назив за:  

а) Истанбул  

б) Будимпешту 

в) Беч 

г) Атину 
 
4. Наука о ћелији је:   

а) цитологија 

б) микробиологија 

в) хистологија 
г) радиологија 

 
5. Сава Шумановић је био: 

а) вајар 

б) лекар 

в) математичар 

г) сликар 

 
6. Који од наведених градова је у XIX веку назван СРПСКОМ АТИНОМ? 

а) Београд 

б) Нови Сад 

в) Сремски Карловци 

г) Суботица 
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7. Прво културно добро из Србије које се нашло на Унесковој листи светске 
нематеријалне културне баштине је: 

а) српска породична слава 

б) певање уз гусле 

в) злакуска грнчарија 

г) пиротско ћилимарство 
  
8. Дијаспору представља: 

а) народ који живи у оскудици 

б) народ који живи у благостању 

в) народ изолован од међународне заједнице 

г) део народа расут по свету 
 

9. Један од наведених филмова не припада опусу Емира Кустурице: 

а) Пас који је волео возове 

б) Отац на службеном путу 

в) На млечном путу 

г) Подземље 
 
10. Кубизам је: 

а) део геометрије 

б) врста музичког инструмента 

в) алатка у грађевинарству 

г) правац у уметности 
 
11. Прва српска династија су били... 

а) Обреновићи 

б) Карађорђевићи 

в) Немањићи 

г) Јовановићи 

 
12. Бановић Страхиња је био... 

а) Јунак једне народне песме преткосовског циклуса 

б) Наш познати рукометаш 

в) Народни херој из Другог светског рата 

г)  Познати српски књижевник из 20-тих година прошлог века 

 
13. Права детета су регулисана међународним документом који се зове... 

а) Конвенција Европске уније о правима детета 

б) Конвенција Уједињених нација о правима детета 

в) Универзална декларација о правима детета 

г) Декларација о људским правима 
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14. Алберт Ајнштајн је развио: 

а) теорију квантитета 

б) теорију медиокритета 

в) теорију релативитета 

г) теорију квалитета 
 
15. Процес „преласка“ некадашњих социјалистичких држава у  капиталистичке  назива 
се: 

a) децентрализација  в) транзиција 

б) асимилација  г) докапитализација 
 
16. Која држава је 1908. године присајединила Босну својој територији? 

а) Хрватска    в) Аустро-Угарска  

б) Србија    г) Италија  

 

17. Госпођица Манипени (Moneypenny) је лик из низа филмова:  

а) о тајном агенту 007  

б) направљених по романима сестара Бронте  

в) Волта Дизнија  

г) у којима је главни лик Херкул Поаро 
 
18. Време које протекне од тренутка кад се неко зарази до појаве првих симптома болести 
назива се: 

а) релаксација   в) инкубација 

б) стабилизација  г) стагнација 
 
19. У ком граду се налази Забрањени град? 

а) у Каиру  

б) у Пекингу  

в) у Техерану 

г) у Москви 
 
20. Када се каже да је нека биљна врста аутохтона, то значи да је она: 

а) драгоцена   в) нова врста 

б) истребљена  г) самоникла  
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РЕШЕЊА 
 
 
 
 

1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 2000. 
2001. 
јул 

2001. 
септ. 

2002. 2003. 2004. 

1. в 
2. д 
3. г 
4. в 
5. б 
6. г 
7. б 
8. б 
9. б 
10. б 
11. в 
12. д 
13. г 
14. б 
15. б 
16. б 
17. г 
18. б 
19. г 
20. в 
21. а 
22. б 
23. д 
24. г 
25. а 
26. д 
27. в 
28. б 
29. в 
30. ђ 

1. в 
2. д 
3. в 
4. г 
5. г 
6. г 
7. б 
8. д 
9. д 
10. д 
11. в 
12. б 
13. д 
14. б 
15. д 
16. в 
17. б 
18. д 
19. б 
20. д 
21. б 
22. б 
23. д 
24. в 
25. д 
26. д 
27. б 
28. д 
29. б 
30. г 

1. г 
2. д 
3. г 
4. б 
5. в 
6. д 
7. б 
8. ђ 
9. д 
10. а 
11. б 
12. г 
13. б 
14. в 
15. в 
16. в 
17. б 
18. б 
19. ђ 
20. д 
21. б 
22. д 
23. д 
24. д 

1. а 
2. б 
3. г 
4. б 
5. в 
6. а 
7. б 
8. б 
9. д 
10. б 
11. а 
12. б 
13. г 
14. ђ 
15. в 
16. б 
17. ђ 
18. в 
19. в 
20. б 
21. ђ 
22. б 
23. в 
24. д 
25. в 

1. ђ 
2. а 
3. г 
4. б 
5. в 
6. г 
7. б 
8. а 
9. в 
10. б 
11. г 
12. д 
13. г 
14. г 
15. а 
16. б 
17. ђ 
18. ђ 
19. в 
20. а 
21. д 
22. в 
23. б 
24. б 
25. в 

1. в 
2. б 
3. г 
4. в 
5. б 
6. а 
7. ђ 
8. в 
9. г 
10. д 
11. а 
12. д 
13. б 
14. в 
15. д 
16. б 
17. д 
18. ђ 
19. в 
20. а 
21. б 
22. б 
23. б 
24. в 
25. г 

1. в 
2. д 
3. д 
4. б 
5. г 
6. в 
7. а 
8. г 
9. д 
10. г 
11. а 
12. в 
13. в 
14. г 
15. б 
16. в 
17. г 
18. а 
19. ђ 
20. б 
21. г 
22. в 
23. б 
24. а 
25. в 

1. ђ 
2. в 
3. д 
4. а 
5. г 
6. г 
7. в 
8. г 
9. г 
10. д 
11. в 
12. а 
13. в 
14. в 
15. г 
16. б 
17. в 
18. г 
19. в 
20. ђ 
21. б 
22. б 
23. в 
24. в 
25. в 

 

1. в 
2. б 
3. в 
4. в 
5. а 
6. д 
7. ђ 
8. ђ 
9. д 
10. д 
11. д 
12. а 
13. г 
14. ђ 
15. д 
16. б 
17. в 
18. г 
19. в 
20. г 
21. б 
22. ђ 
23. в 
24. а 
25. г 
26. д 
27. б 
28. в 
29. а 
30. б 

1. б 
2. д 
3. д 
4. в 
5. ђ 
6. д 
7. в 
8. а 
9. б 
10. б 
11. б 
12. а 
13. г 
14. д 
15. а 
16. б 
17. б 
18. б 
19. а 
20. в 
21. б 
22. д 
23. ђ 
24. г 
25. г 
26. ђ 
27. д 
28. г 
29. д 
30. в 

1. б 
2. д 
3. б 
4. г 
5. в 
6. а 
7. б 
8. а 
9. в 
10. г 
11. д 
12. в 
13. в 
14. б 
15. в 
16. а 
17. а 
18. в 
19. г 
20. ђ 
21. г 
22. а 
23. в 
24. д 
25. а 
26. а 
27. г 
28. ђ 
29. д 
30. б 
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2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

1. д 
2. г 
3. г 
4. а 
5. г 
6. д 
7. б 
8. д 
9. г 
10. в 
11. д 
12. б 
13. г 
14. а 
15. б 
16. в 
17. д 
18. в 
19. в 
20. ђ 
21. в 
22. г 
23. б 
24. б 
25. ђ 
26. г 
27. в 
28. в 
29. б 
30. а 

1. г 
2. в 
3. а 
4. б 
5. а 
6. ђ 
7. б 
8. ђ 
9. ђ 
10. в 
11. а 
12. д 
13. д 
14. г 
15. г 
16. б 
17. а 
18. б 
19. б 
20. б 
21. ђ 
22. в 
23. в 
24. а 
25. д 
26. г 
27. в 
28. в 
29. ђ 
30. г 

1. а 
2. а 
3. г 
4. в 
5. г 
6. в 
7. г 
8. в 
9. б 
10. а 
11. б 
12. г 
13. в 
14. в 
15. в 
16. б 
17. а 
18. б 
19. а 
20. в 
21. г 
22. в 
23. б 
24. ђ 
25. д 
26. б 
27. б 
28. в 
29. б 
30. в 

1. в 
2. а 
3. б 
4. г 
5. в 
6. д 
7. г 
8. г 
9. а 
10. б 
11. в 
12. г 
13. б 
14. в 
15. г 
16. в 
17. г 
18. в 
19. г 
20. г 
21. в 
22. а 
23. г 
24. а 
25. б 
26. г 
27. б 
28. а 
29. б 
30. б 

 

 

1. г 
2. ђ 
3. б 
4. д 
5. в 
6. в 
7. в 
8. а 
9. ђ 
10. ђ 
11. б 
12. а 
13. г 
14. г 
15. а 
16. г 
17. а 
18. б 
19. а 
20. д 
21. а 
22. б 
23. г 
24. б 
25. в 
26. б 
27. в 
28. а 
29. а 
30. в 

 

1. а 
2. б 
3. ђ 
4. г 
5. в 
6. б 
7. а 
8. г 
9. в 
10. в 
11. в 
12. в 
13. а 
14. в 
15. б 
16. в 
17. г 
18. в 
19. б 
20. в 
21. г 
22. б 
23. а 
24. в 
25. б 
26. в 
27. б 
28. б 
29. г 
30. в 

 

1. б 
2. б 
3. г 
4. б 
5. а 
6. в 
7. б 
8. д 
9. в 
10. б 
11. г 
12. в 
13. г 
14. б 
15. в 
16. б 
17. г 
18. б 

19. научни  
стил 

20. 1961. 
године 

 

1. в 
2. а 
3. г 
4. б 
5. в 
6. в 
7. г 
8. в 
9. б 
10. в 
11. г 
12. б 
13. а 
14. б 
15. б 
16. г 
17. б 
18. а 
19. в 
20. г 

 

1. в 
2. г 
3. в 
4. а 
5. б 
6. в 
7. б 
8. а 
9. б 
10. г 
11. в 
12. б 
13. а 
14. б 
15. а 
16. г 
17. г 
18. в 
19. г 
20. б 

 

1. б 
2. г 
3. б 
4. а 
5. г 
6. б 
7. а 
8. в 
9. б 
10. а 
11. г 
12. б 
13. в 
14. г 
15. в 
16. г 
17. б 
18. а 
19. а 
20. а 

1. Б 

2. Г 

3. В 

4. Б 

5. А 

6. Б 

7. В 

8. Б 

9. В 

10. Б 

11. Б 

12. Г 

13. В 

14. А 

15. В 

16. Б 

17. А 

18. Б 

19. А 

20. В 
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2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 

1. A 

2. В 

3. Б 

4. Б 

5. В 

6. Г 

7. А 

8. Г 

9. Б 

10. В 

11. Б 

12. А 

13. В 

14. Г 

15. Б 

16. А 

17. Б 

18. Б 

19. В 

20. Г 

1. В 

2. Г 

3. А 

4. Г 

5. В 

6. Б 

7. А 

8. Б 

9. Б 

10. Б 

11. Г 

12. А 

13. А 

14. Г 

15. В 

16. Б 

17. В 

18. Г 

19. Б 

20. В 

1. Г 

2. Б 

3. А 

4. В 

5. Б 

6. В 

7. А 

8. В 

9. А 

10. Г 

11. Б 

12. Г 

13. А 

14. А 

15. В 

16. Б 

17. А 

18. В 

19. В 

20. Г 
 

1. Г 

2. Б 

3. А 

4. В 

5. Б 

6. Б 

7. А 

8. В 

9. А 

10. Г 

11. Б 

12. Г 

13. А 

14. А 

15. Г 

16. Б 

17. А 

18. В 

19. Б 

20. В 

1. А 

2. Б 

3. А 

4. Б 

5. Б 

6. В 

7. Г 

8. Б 

9. Б 

10. В 

11. А 

12. В 

13. Г 

14. Б 

15. Б 

16. В 

17. Б 

18. А 

19. В 

20. А 
 

1. А 

2. В 

3. Б 

4. Г 

5. А 

6. Б 

7. А 

8. А 

9. Б 

10. А 

11. Б 

12. В 

13. А 

14. Б 

15. Б 

16. В 

17. В 

18. Г 

19. Г 

20. А 

1. Б 

2. В 

3. А 

4. А 

5. Г 

6. Б 

7. А 

8. Г 

9. А 

10. Г 

11. В 

12. А 

13. Б 

14. В 

15. В 

16. В 

17. А 

18. В 

19. Б 

20. Г 

   

 

 


