
Тест из српског језика и књижевности 

 

1. Којим латинским термином се означава реч са умањеним значењем? 

__________________________________ 

 

2. Заокружите задњонепчане сугласнике у следећој реченици: 

Страшна хајка на Киша и „Гробницу за Бориса Давидовича“ била је на врхунцу. 

 

3. Напишите како се зову следећи парови речи: 

А) горе – доле  ___________ Б) пут – друм __________ В) лук (поврће) – лук (оружје) ___________ 

 

4. Подвуците правилно написане речи: 

А) читалац – читаоц  Б) Љубицин – Љубичин 

В) дијалог – диалог  Г) потписати – подписати 

 

5. Које су гласовне промене извршене у речима: 

А) зрачак  ____________________________________________________ 

Б) ишчеткати  ____________________________________________________ 

В) грожђе  ____________________________________________________ 

 

6. Како се пишу скраћенице за речи: 

ученик __________ госпођа __________ Република Србија ___________ гимназија _____________ 

 

7. Подвуците сложенице: 

ПРОЧИТАТИ, ОСЕЋАЈ, ПОНЕКИ, НАСУПРОТ, ДОЛАЗАК 

 

8. Подвуците именице које имају само множину, тј. оне које облицима множине означавају појединачне 

предмете састављене од више делова (pluralia tantum): 

БОГИЊЕ, ВОДА, НАОЧАРЕ, ГОСПОДА, ОЛОВКА 

 

9. Какви су по виду (трајању) следећи глаголи: 

А) заплакати ______________ Б) кувати ________________ В) прескочити ___________________ 

 

10. У следећој реченици одредите функције подвучених чланова:  

А негде далеко тихо, опојно певају жабе и мени се чини да то неко наоколо вуче  некакву завесу. 

 

11. Како се назива стилска фигура у којој се у којој се предметима, природним појавама, животињама или 

биљкама додељују људске особине? 

_______________________________ 

 

12. Наведите ауторе следећих романа: 

а) Мајстор и Маргарита ___________________ б) Чича Горио __________________________ 

в) Нечиста крв _________________________  г) Ана Карењина ________________________ 

 

13. Допуните наслов драме Самјуела Бекета: Чекајући _______________ 

 

14. Аутор романа Употреба човека је: 

а) Бранко Ћопић б) Милорад Павић в) Александар Тишма 

 



15. Које од следећих књижевних врста спадају у прозу: 

а) новела б) елегија в) комедија г) роман д) еп 

 

16. Милош Црњански се сматра творцем: 

а) зенитизма  б) суматраизма  в) надреализма 

 

17. Енциклопедина мртвих, Рани јади, Башта пепео и Гробница за Бориса Давидовича дела су писца постмодерне 

књижевности _______________________. 

 

18. Који писац је у својим романима испратио судбину породице Катић из села Прерова, током Првог светског 

рата? 

_____________________________________ 

 

19. Која година се узима као преломна за прихватање реформе Вука Караџића? 

а) 1836  б) 1847  в) 1864  г) 1903 

 

20. Књижевна врста у којој аутор описује свој живот назива се: 

а) дневник б) аутобиографија в) мемоари 

 

21. под који књижевни правац потпада Петар Петровић Његош? 

а) романтизам  б) реализам  в) надреализам 

 

22. Песме Женидба Душанова, Урош и Мрњавчевићи и Зидање Скадра спадају у ________________ циклус. 

 

23. Милован Глишић је писац приповетке: 

а) Све ће то народ позлатити   б) Глава шећера 

в) Кроз мећаву     г) Увела ружа 

 

24. Песма Бранка Радичевића Кад млидија' умрети је: 

а) сонет б) елегија в) родољубива песма  г) епска песма 

 

25. Светски познати епови слепог грчког певача Хомера зову се ____________ и _______________. 

 

26. Ако је главни јунак Вук Исакович, о ком писцу и делу се ради? 

Писац: ___________________  Дело: ______________________ 

 

27. Књижевно дело у којем је на подругљив и духовит начин изражена оштра осуда једног друштва или људских 

мана назива се _______________________. 

 

28. Аутор дела Рат за српски језик и правопис је: 

а) Вук Караџић б) Ђуро Даничић в) Јован Скерлић 

 

29. 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 

 

30. Наведите наслове два дела чији је аутор Иво Андрић. 

_____________________, _______________________ 


