
 
 ГОДИШЊИ ТЕСТ (ГРУПА Б)  

Име и презиме: Раденковић Милица, 7а 

(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?  

Номофобија је страх од остатка без мобилног телефона. 

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

Кориснији је текст б) зато што се у њему налази савет шта људи који пате од номофоније 

треба да раде да би избегли последице исте.  

 

 

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

а) Чекај ме у седам испред Мека.  

Разговорни стил  

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.  

Бирократски (административни, канцеларијски) стил   

 

 

(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  



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  

 

Наставнице, 

много ми је жао зато што сам Вам упропастио час. Ви знате да ни за шта на свету то не бих 

урадио без велике муке. Стигао Пера, мој кум из Нове Пазове, са најновијим фордом. То се, 

мајчин сине, не пропушта! Извинио бих се још једном. За крај ћу вас цитирати:''Црни 

Ђорђе!''Знам да нисте мислили на Карађорђа, али се не љутим на Вас.  

Ђорђе  

 

(1) 4. Творци првог књижевног језика Словена су (Константин) Ћирило и Методије. Тај језик 

се зове старословенски. 

 

(1) 5. Која године је почела великоморавска просветитељска мисија? 863.  

 

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

велике групе, а српски језик припада јужнословенској групи словенских језика. Тој групи 

припадају и словенски, хрватски, македонски и бугарски (наброј језике из наведене групе).  

(1) 7. Подвуци наглашени слог у наведеним речима: ПРИЛАГОДИТИ, ДУХОВИТ, ДРХТАТИ, 

РАЧУНАТИ, ВЕТАР  

(2) 8. Акцентуј следеће речи: НАГРАЂИВАТИ, ЉУДИ, КЛУПА, ЦРВЕНА, ПРСТ  

(1) 9. На унутрашњем слогу вишесложних речи могу стајати _____________________ 

акценти, док једносложне речи могу имати само _______________ акценте.  

 

(2) 10. 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. сибиларизација  

б) Зевс је највише слављен мођу боговима. Јотовање 

в) Аполон је озбиљног изгледа. Непостојано А 

г) Путниче, штитиће те Хермес! палатализација 

д) Посејдон је владар целог мора. Прелазак Л у О 

 

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

Обратио сам се за помоћ разредном старешини.  

а) разредном: атрибут; б) разредном старешини: неправии објекат  

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

а) по отапању снега: Прилошка одредба за време б) спарушени и слепљени за земљу: атрибут 



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

Ух, ала је тешко научити лекцију из биологије за један дан!  

ух  узвик ; ала речца ; је помоћни глагол бити; тешко прилог ; за  предлог 

 

(3) 13. Одреди врсту напоредног односа у следећим реченицама.  

а) Ој, лијепа Росандо, дјевојко, ја ћу жњети, а ти снопље вежи, ја ћу грлит', а ти мене љуби! 

Супротни напоредни однос 

б) Све јунаке на број набројила, до три добра њена не наброји. Искључни напоредни однос 

в) Година је била добра, амбари ће бити пуни. Закључни напоредни однос 

 

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

а) Гледајући филм, заспала је. глаголска 

б) Стигли смо веома брзо. прилошка 

в) То је био необично леп цртеж. именичка 

 

(2) 15. Са ЈЕДНОМ цртом подвуци ПРОКЛИТИКЕ у наведеним реченицама, а са ДВЕ 

ЕНКЛИТИКЕ.  

Пчеле се у гомилама почеше враћати са паше својим комшиницама. Чобанин је сео крај пута и 

бројао их једну по једну.  

 

 

(3) 16. Повежи парове ликова из истог дела, па попуни табелу.  

1. Фурлан              а)Евица  

2. Меланија         б)Кањош Мацедовић  

3. Фема                    в) Јула 
 
1.  б) 
2.  в) 
3.  а) 
 
Ликови                                       Наслов дела                          Име писца                      Књижевни 
род 
Фурлан и Кањош Мацедоновић          Кањош Мацедоновић                   Стефан  Митров Љубиша                Епика 
Фема и Евица                                            Покондирена тиква                        Јован Стерија Поповић                   Драма 
Меланија и Јула                                       Поп Ћира и Поп Спира                   Стеван Сремац                                  Епика 
 

(2) 17. Повежи наслов књижевног дела са наведеним историјским догађајима на које се то 

дело односи.  

1."Плава гробница"                        а)Други светски рат  

2."Прича о кмету Симану"             б)Први светски рат  

3."Кашика"                                      в)Окупација Босне и Херцеговине 1787. 

 

1.  б) 

2.  в) 

3.  а) 

 



(2) 18. Разврстај наведена књижевна дела према томе да ли припадају усменој или ауторској 

(писаној) књижевности.  

"Небо" "Кујунџија и хитропреља" "Звезда у чијим је грудима нешто куцало" "Градинар"  

"Женидба Душанова" "Златна јабука и девет пауница" "Ропство Јанковић Стојана" "Писмо 

игуману Спиридону" 

 

Ауторска књижебност: ''Небо'', ''Звезда у чијим грудима је нешто куцало'', ''Градинар'', 

Усмена књижевност: ''Кујунџија и хитропреља'', ''Жениба Душанова'', ''Златна јабука и девет 

пауница'', ''Ропство Јанковић Стојана'' 

 

(2) 19. Наведи назив дела, име аутора, књижевни род и врсту којима припадају наведени 

стихови.  

И сада у цркви, на каменом стубу,/ У искићеном мозаик-оделу/ Док мирно сносиш судбу твоју 

грубу,/ Гледам те тужну, свечани и белу  

''Симонида''; Милан Ракић; род: лирика; врста:  

 

(1) 20. У ком делу народне књижевности препознајеш интернационални мотив мужа на свадби 

своје жене? У песми ''Ропство Јанковић Стојана'' 

 

(1) 21. У ком веку је живео и стварао Васко Попа? У 20. веку. 

 

(2) 22. Чему се подсмева Јован Стерија Поповић у комедији "Покондирена тиква"?  

 

(1) 23. Које епска песма почиње чувеним дијалогом Месеца и звезде Данице? Диоба Јакшића 

 

(1) 24. Који епски јунак је "кадар стићи и утећи и на страшном месту постојати"? 

Стари Вујадин 

 

(1) 25. Како се зове аутотор који је чувен по својим сатиричним приповеткама у којима са 

иронијом и сарказмом описује живот у Србији XIX века.  Радоје Домановић 

 

(2) 26. У чему је разлика између новеле и приповетке?  

Приповетка је кратка прича, док је новела је кратка психолошка прича. 

 

(1) 27. Који књижевни РОД не постоји у народној књижевности? Драма 

 

(1) 28. Наведи имена три негативна лика из романа "Хајдук Станко" Јанка Веселиновића. 

Лазаар, Маринко, Крушка 

 



(1) 29. Два аутора уметничке књижевности пишу песме у којима и један и други признају да 

пате и страдају зато што нису имали храбрости да признају вољеној жени да је воле. О којим 

ауторима је реч? Александар Сергејевич Пушкин и  

 

(2) 30. Аутори уметничке књижевности често избегавају да тачно и прецизно одреде место и 

време дешавања радње коју описују (нпр. Стеван Сремац или Радоје Домановић). Објасни 

функцију таквог поступка? Тако симболизују трајање радње, поступке и особине јунака кроз 

сва времена. 

 

(1) 31. Наведи име аутора и назив његовог дела у коме је описао своје путовање возом и први 

сусрет са дубровачким морем. ''Потера за пејзажима'', Пеђа Милосављевић 

 

(1) 32. Који књижевник и просветитељ верује да је млад човек попут воска па је врло важно на 

који начин и под чијим утицајем ће његов ум бити "обликован" и усмераван.  

Доситеј Обрадовић 

 

(2) 33. Одреди стилску фигуру (једну у примеру) у следећим примерима:  

а) Кад је Нимрод са својим људима хтео да спали Аврама, дала је своје дрво јасика, а 

зелембаћ потпиривао ватру; само трешња не хтеде горети. персонификација 

б) Онда ђаво прокуне ружу да на њој изникне трње, а Бог са своје стране благослови је да носи 

најлепши цвет. контраст 

 

(1) 34. На линији поред реченице напиши значење подвучене речи. У питању су архаизми - 

старе речи које се више не користе или се користе ретко.  

Митре, требало би да видар прегледа ту рану. лекар  

 

(1) 35. Како се зове строфа од четири стиха? катрен  

 

(1) 36. Како се зове римовање по шеми АБАБ? укрштена 

 


