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ГОДИШЊИ ТЕСТ (ГРУПА Б) 

                                                                      Име и презиме:                                          

___________________________________ 

(Пажљиво прочитајте питања. Одговарајте јасно и прецизно. Признаваће се само потпуно 

тачни и правописно исправни одговори.) 

(2 поена) 1. Пажљиво прочитај следеће текстове и одговори на постављене захтеве: 

а) Након што се у стручним круговима стишала полемика да ли зависност од интернета треба 

сврстати у менталне поремећаје, зависност од телекомуникационих уређаја изнедрила је нову 

дијагнозу - номофобију, односно страх да се остане без мобилног телефона. Појавни облик 

номофобије је страх да се не остане без кредита, домета или батерије, а резултати првих 

истраживања о раширености ове "појаве" говоре да више од 13 милиона Британаца стрепи да 

не остане без свог мобилног телефона. 

б) Милиони људи пате од фобије да ће остати без мобилног телефона - коју су стручњаци 

назвали номофобија. Људи су постали толико зависни од својих мобилних телефона, да 

уколико открију да им се испразнила батерија на телефону или да су га негде заборавили, 

ниво стреса им се повећава. Истраживачи саветују кориснике да, уколико желе да избегну 

номофобију, увек морају имати довољно кредита, да са собом носе пуњач и припејд картицу 

за хитне случајеве. 

-   Шта је номофобија? _________________________________________________ 

- Који текст је кориснији за људе који пате од номофобије? Образложи. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(2) 2. Испод наведене реченице напиши назив функционалног стила коме она припада. 

а) Чекај ме у седам испред Мека.  

_______________________________________ 

б) Потврђује се да је Петар Петровић поднео Пријаву за упис у евиденцију носилаца права и 

да је уписан у евиденцију носилаца права чиме је стекао статус носиоца права. 

____________________________________ 

(2) 3. Препиши правилно задати текст и исправи грешке које су направљане. 

Наставнице много ми је жао што сам вам упропастио час? Ви знате да за ништа на свету то 

небих урадијо без велике муке. Стиго Пера мој кум из Нове пазове са нај новијим фордом. То 
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се мајчин сине не пропушта! Извинуо би се још једном. За крај чу вас цитирати: Црни Ђорђе! 

Знам да нисте мислили на Карађорђа али се нељутим на вас. 

Ђорђе 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(1) 4. Творци првог књижевног језика Словена су ________________ и _______________. 

Тај језик се зове __________________ 

(1) 5. Која године је почела великоморавска просветитељска мисија? _______________ 

(3) 6. Сви словенски језици развили су се из _______________ језика. Они се данас деле у 

три велике групе, а српски језик припада ___________________ групи словенских језика. 

Тој групи припадају и ____________________________________________ (наброј језике 

из наведене групе). 

(1) 7. Наведи назив расправе из X века у којој је филолог-свештеник посведочио да су Ћирило 

и Методије створили прво словенско писмо. ________________________  

(1) 8. Најстарији сачувани споменик писан глагољицом потиче из XI века и налази се на 

оствру Крку у Хрватској. Како се зове тај споменик? _________________________ 

 (2) 9. У свакој од подвучених речи у наведеним реченицама извршена је једна гласовна 

промена. На линији поред реченице напиши која гласовна промена је у питању. 

а) Атена у руци држи штит и копље. ___________________ 

б) Зевс је највише слављен мођу боговима. ___________________ 

в) Аполон је озбиљног изгледа. __________________ 

г) Путниче, штитиће те Хермес! ______________________ 

д) Посејдон је владар целог мора. ______________ 

(2) 10. Одреди синтаксичку функцију (службу) истакнутих речи у реченици:  

Обратио сам се за помоћ разредном старешини. 

а) разредном: ________________; б) разредном старешини: __________________ 

По отапању снега покажу се листићи озиме пшенице, спарушени и слепљени за земљу. 

а) по отапању снега: _____________ б) спарушени и слепљени за земљу: ______________ 

(1) 11. Одреди врсту подвучених речи у следећој реченици. 

Ух, ала је тешко научити лекцију из биологије за један дан! 
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ух ___________; ала ____________; је ____________; тешко ___________; за __________ 

(3) 12. Одреди врсте подвучених синтагми у следећим реченицама: 

а) Гледајући филм, заспала је. ___________________ 

б) Стигли смо веома брзо. ______________________ 

в) То је био необично леп цртеж. __________________ 

(1) 13. Јунак најстаријег спева (епа) на свету је: а) човек као и његови поданици  б) 2/3 бог, а 

1/3 човек  в) 1/2 бог и 1/2 човек  г) бог 

(1) 14. За чим јунак најстаријег епа на свету трага након смрти најбољег пријатеља? 

__________________________________________________________________________ 

(1) 15. Реч јеванђеље је грчког порекла објасни њено значење. 

__________________________________________________________________________ 

(2) 16. Библија се дели на ___________ и _____________ завет. Какво значење у библијском 

контексту има реч завет (између кога је тај завет склопљен у првом, а потом и у другом 

случају)? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(1) 17. Грчка трагедија доживела је процват у ____ веку пре нове ере, а три најзначајнија грчка 

трагичара су _____________, _________________ и ________________. 

(2) 18. Теме за своје драме грчки трагичари најчешће узимају из митологије. На који мит се 

ослања Софоклова Антигона? __________________________. Јунак истоименог мита решио 

је чувену сфингину загонетку и за награду добио је руку краљице Тебе. Како се зове тебанска 

краљица и у каквом је односу, а да то не зна, са поменутим јунаком? 

_______________________________________. 

(1) 19. Шта је тема Илијаде? ___________________________________________________. 

(2) 20. Највећи грчки (ахејски) јунак зове се ______________, док се његов тројански 

супарник зове _________________. Објасни разлику између ова два јунака (посебно разлоге 

због којих ратују и мотиве који их покрећу). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(1) 21. Како се зове песма у прози деспота Стефана Лазаревића у којој слави љубав? 

___________________________________________________ 
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(2) 22. Наведи или парафразирај бар две особине љубави из дела деспота Стефана Лазаревића 

посвећеног том племенитом осећању. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(1) 23. Објасни разлику између жанра хагиографије и житија (биографије). 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(1) 24. Како се зову најпознатији биографи Светог Саве? ____________________________ 

(1) 25. Народна лирска песма Српска девојка по жанру (врсти) припада _________________, 

а њен централни мотив је мотив _____________________________. 

(1) 26. Из које народне епске песме су чувени стихови ни по бабу ни по стричевима који се 

данас пословично употребљавају када желимо да нагласимо да ће у одређеној ситуацији бити 

правично одмерено свим учесницима у радњи? 

__________________________________________________________________________ 

(1) 27. Која народна епска песма опева ситуацију у табору кнеза Лазара непосредно пред 

Косовски бој? ______________________________. Та песма се често доводи у везу са 

једном библијском ситуацијом. О којој ситуацији је реч и који ликови из народне епске 

песме по својој улози одговарају ликовима из поменуте библијске ситуације? 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(1) 28. Како се зове епоха која је донела свестране промене и општи препород који је 

захватио човека, његово понашење, размишљање и стварање током XV и XVI века? 

_____________________________________________________ 

(2) 29. Насупрот теоцентричној епохи стоји антропоцентрична епоха. Објасни основну 

разлику између ове две епохе помоћу наведених појмова. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(1) 30. Један италијански песник из XV је сматрао да ће његово име остати упамћено у 

историји књижевности захваљујући историјској поеми Африка, међутим, запамћен је по делу 

писаном са много мање амбиције. О ком песнику је реч и како се зове дело које га је 

прославило? ____________________________________________________________ 

(1) 31. Како се зове лирска форма која преовлађује у поменутој збирци (питање 30.)? На који 

начин су распоређени стихови у строфама задате форме? 

__________________________________________________________________________ 
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(1) 32. Објасни композицију Дантеове Божанствене комедије. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(1) 33. Која врста грешника се налази у предворју (Лимбу) Дантеовог Пакла? Наведи бар два 

имена грешника из Лимба. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(1) 34. Шта значи реч Декамерон? 

______________________________________________________________________ 

(2) 35. Који догађај представља оквир за радњу описану у Декамерону? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(1) 36. Сва тројица великана италијанске ренесансе била су надахнута и инспирисана да 

стварају како би прославили име вољене жене. Тако је Данте имао ______________, 

Петрарка ________________, а Бокачо __________________. 

(1) 37. Целокупан Шекспиров рад може се поделити на три временска раздобља. Ком од њих 

припада трагедија Ромео и Јулија? (наведи тачан временски распон) ____________________ 

(1) 38. Како се зову зараћене породице у трагедији Ромео и Јулија и којој од породица 

припада јунак, а којој јунакиња? ____________________________________________ 

(1) 39. Како се зове младић за ког су Јулијини родитељи желели да је удају? 

___________________ 

(2) 40. Објасни новине које је Шекспир унео у већ познату причу о несрећним љубавницима из 

Вероне и тако их учинио бесмртним. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
Укупно на тесту 58 бодова: 
 
од 0 до 17  један (1) 
од 18 до 28  два (2) 
од 29 до 39  три (3) 
од 40 до 49  четири (4) 
од 50 до 58  пет (5)  

 

 


