
1. Ко није противник Краљевића Марка? 

а) Милош Обилић        б) Муса Кесеџија 

в) Арап Прекоморац    г) Љутица Богдан 

 

2. У ком примеру придев нема значење боје? 

а) умива га лађаном водицом 

б) причешћује вином црвенијем 

в) долећеше два врана гаврана 

г) и падоше на бијелу кулу 

 

3. Која реч недостаје? 

               ГРЕЈАТИ : ГРЕЈАЛИЦА = ШТАМПАТИ :  

а) штампарија 

б) штампач 

в) штампар 

в) штампа 

      4.  У стиховима песме „Вече“ Ђуре Јакшића „Као златне токе крвљу покапане, доле пада сунце 

за гору, за гране“ поређење и епитет су употребљени да дочарају: 

               а) крв по оклопима погинулих косовских јунака 

               б) васкрсење погинулог кнеза Лазара 

               в) помрачење Сунца 

               г) опис црвене боје неба у време заласка сунца 

    5.  Фудбалери ми се највише радују. Ја сам :  

              а) лопта       б) гол      в) дрес       г) терен 

 Ако у мом називу задњонепчани сугласник замениш двоусненим звучним сугласником, добићеш 

именицу која може имати и мушки и женски род. Која је то именица? 

   6. Један шестак је хтео да насмеје наставницу, па је уместо размака у исправном писању 

одричних заменица убацио . Ипак, наставница му је признала само један одговор. Који? 

а) ниокоме, оничему, ниочијем 

б) низашта, ниокоме, нисакаквим 

в)ниочијем, нисачим, ниодкога 

г) ниодкога, ниодчијег, ниукаквом 



7.  Народни певач је због десетерца често уместо имена у номинативу користио облик вокатива, 

као у подвученом примеру. Коју гласовну промену овде уочаваш? 

„Кад се слеже на Косово војска, 

У тој војсци девет Југовића 

И десети стар Јуже Богдане.“ 

а) јотовање          б) сибиларизацију        в) палатализацију   г) једначење сугласника по месту творбе 

 

8. Означи тачан одговор. 

Вањкино писмо деди у Чеховљевој новели илуструје: 

а) хронолошко приповедање 

б)приповедање у трећем лицу 

в) ретроспективно приповедање 

г) дескрипцију 

 

9. Именица ДУХ може постати придев ако: 

 

    а) задњонепчани сугласник замениш једним безвучним зубним сугласником 

    б) задњонепчани сугласник замениш звучним сугласником истог места творбе 

    в) задњонепчани сугласник замениш другим безвучним сугласником истог места творбе 

    г) зубни сугласник замениш двоусненим безвучним сугласником 

 

10.  Коме је упућена позивница за прославу матурске вечери? 

                 Позивамо Вас на прославу наше матурске вечери. Прослава ће се одржати у холу школе 

25. Јуна, са почетком у 20 ч. 

а) Наставничком већу    б) Савету родитеља    в) директору школе    г) ученицима друге школе 

 



11. Које име треба да стоји уместо знака питања? 

Мирослав Антић : „Плава звезда“   =           ?   :  „Чудесни свитац“ 

 

12. Наставник каже Петру: „Петре, додај ми ту књигу!“ 

      Према комуникативној функцији, врста независне реченице коју је наставник изговорио је:                                   

     _________________________________ . 

Испред именице КЊИГА наставник је употребио _________________________ (врста) 

__________________________ (подврста) заменицу. 

Петар ће дати наставнику књигу: 

а) која је најближа наставнику 

б) која је најближа Петру 

в) која је далеко и од наставника и од Петра 

г) која је ван учионице 

 

13. Откриј загонетни лик. 

*  Јунакиња је девојчица. 

* Живи на селу. 

* Врло је паметна. 

*Дружи се са дечацима. 

* Има „шесто чуло“. 

* Заљубљена је у Стрица. 

Име јунакиње је:  

 

14. Одреди врсту стиха. 

  „Све је утонуло у тишину вечну.ˮ  (Јован Дучић, „Селоˮ) 

______________________________________________________ 



 

15.  Пажљиво прочитај строфу: 

 

„Хвала срцу за бол, славља, 

Што га пробуди и шум благ. 

Хвала свему што оставља  

По свету сен, у мени траг.ˮ 

 

Из које песме је наведена строфа? 

Ко је аутор ове песме? 

Одреди врсту строфе. 

Одреди врсту стиха. 

Одреди врсту риме. 

 

16. Означи наслов књижевног дела чија се главна јунакиња зове Малчика. 

       а) Аналфабета     б) Буре     в)  Избирачица     г) Мој дека је био трешња 

    Ком књижевном роду припада ово дело? 

 

17. Доврши уписивање бројева од 1 до 5 тако да се успостави редослед догађаја у приповеци 

„Јаблан“ Петра Кочића. 

  2        Сјутра ће се његов Јаблан бости са царским баком. 

_____ У разговору са Јабланом стиже Лујо кнежевој кући, гдје се бијаше доста света искупило. 

_____ Сваке вечери, откад су настале врућине, до неко доба ноћи, напаса Лујо свог Јаблана. 

_____ О томе Лујо будан сања. Час види како је Јаблан пао; како убоден издише [...] 

______ Јаблан, стари, лукави мегданџија, посрну као ђоја на десно кољено предње ноге, па  

       подухвати   Рудоњу испод врата. 



 

18. Означи дела Бранислава Нушића: 

а) Вањка    б) Аутобиографија   в) Чудесни свитац   г) Чудесна справа   д) Грачаница   ђ) Аналфабета 

 

19. Препознај писца:  

Сматра се најзначајнијим српским књижевником 20. века. Добио је Нобелову награду за 

књижевност 1961. године. На ччасовима српског језика читали смо есеј „Мостовиˮ и приповетку 

„Аска и вукˮ.  

__________________________________________ 

20. Напиши облик датива именице ПРИПОВЕТКА. ______________________________________ 

Које су гласовне промене извршене у овом облику? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

21. Пажљиво прочитај следећи одломак, па затим одговори на захтеве:  

Сљедећег Михољдана побратим Петрак не појави се на нашој слави. Дјед се забрину. 

 – Да није болестан, Бог га видио?  

Пропитивао се за њ у вароши, на сточној пијаци, на црквеном сабору, али од побратима ни 

трага ни гласа. Те јесени га нико под Грмечом није видио. На једном мјесту дједа утјешише 

причом како је стари говорио да ће преко Уне, у Кауре, да тамо претреса и прави самаре. 

А) 

Наслов дела:  

Име аутора: 

Књижевни род: 

Књижевна врста:  

              Б) Подвучена реч НИКО је: 

                  а) именичка нелична одрична заменица у номинативу 

                  б) придевска одрична заменица у номинативу 

                 в) именичка нелична одрична заменица у акузативу 

                 г) придевска одрична заменица у акузативу 



               


