Тест из српског језика и књижевности

1. Дефиниши језичку појаву под називом aнтонимија.

2. Заокружи зубне (денталне) сугласнике у следећој реченици: Сва искушења, сва испаштања и све
патње у животу могу се мерити снагом и дужином несаница које их прате.
3. Напиши како се зову следећи парови речи:
А) живот – смрт Б) храбар – одважан

В) коса (оруђе) – коса (део тела) – Коса (име)

4. Подвуци правилно написане речи:
А) фијока – фиока
Б) слушалац – слушаоц

В) предпоставити – претпоставити

5. Које су гласовне промене извршене у речима:
А) испребијати
Б) бржи
В) вучић
6. Како се пишу скраћенице за речи:
доктор, и тако даље, Сједињене Америчке Државе, пример

7. Подвуци изведенице:
преписати, радионица, крв, прашак, лисац
8. Подвуци именице које имају само једнину:
маст , сестра, лишће, ветар, господа
9. Одреди род следећих глагола:
А) градити
Б) трчати
В) надати се
10. У следећој реченици одреди функције подвучених чланова:
Цео неспоразум и мржња међу људима настају из неспособности да се прихвате туђи начини.

11. Како се назива стилска фигура у којој се у којој се предметима, природним појавама, животињама или
биљкама додељују људске особине?
_______________________________

12. Које од следећих књижевних врста спадају у прозу:
а) новела
б) елегија
в) комедија
г) роман

д) еп

13. Енциклопедија мртвих, Рани јади, Башта пепео и Гробница за Бориса Давидовича написао је постмодерниста
_______________________.

14. Светски познати епови слепог грчког певача Хомера зову се ____________ и _______________.
15. Наведи најмање два лика из романа Проклета авлија.

________________________________

16. Јозеф К. је главни лик романа ___________ Франца Кафке.
17. Софка и газда Марко су ликови романа _______________ који је написао _________________.
18. Метафора је стилска фигура која се заснива на:
1) опису природе
2) поређењу 3) опонашању звукова из природе
19. Аутор песме Светли гробови је:
1) Ђура Јакшић
2) Војислав Илић

3) Јован Јовановић Змај

20. Аутор песничке збирке Тражим помиловање је ______________________.
21. Први књижевни језик Словена био је ________________, а прво писмо _____________________.
22. Ком књижевном правцу су припадали Оскар Давичо и Александар Вучо?
1) реализму 2) класицизму 3) надреализму
23. Поетски текст Слово љубве дело је:
1) Константина Философа
2) Деспота Стефана Лазаревића

3) монахиње Јефимије

24. Поред наслова дела упиши имена аутора:
Странац
_________________________
Сеобе
_________________________
Декамерон
_________________________
25. Како се зове књижевна врста која садржи лирске, епске и драмске елементе и завршава се трагично?
_______________________________
26. Гласовно подударање на крају два или више стихова назива се:
1) ритам
2) рима
3) стопа
4) цезура
27. Која стилска фигура је употребљена у стиховима:
Сину Милош у пољу леђанску
као јарко иза горе сунце
_________________________________
28. Ком књижевном роду припада бајка?

_______________________________

29. Којој књижевној епохи припадају Лаза Лазаревић и Милован Глишић? ______________________
30. Шта је катрен?

