
1.  Допуни следећи текст: 

Желећи да се одупре германском утицају, кнез Растислав, владар _______________, тражио је 

од __________________ цара да му пошаље мисионаре који ће ширити хришћанство на 

_________________ језику. Овај му _____________ године шаље браћу ______________ и 

_______________, учене и искусне мисонаре. Да би могли испунити своју мисију, они су 

створили прво словенско писмо ______________ и први словенски кљижевни језик који ми 

данас називамо _____________________. 

 

2. Област у којој су Ћирило и Методије започели своју мисију зове се Моравска. Где се налази 

ова област? 

а) у долини Западне Мораве   б) у данашњој источној Пољској  

ц) у данашњој Чешкој    д) у долини Велике Мораве 

 

3. По чему се старословенски језик разликовао од језика којим су говорили Словени из околине 

Солуна? 

4. Када је настала ћирилица? 

а) крајем 8. века  б) крајем 9. века  в) крајем 10. века 

 

5. Ко су творци ћирилице? 

а) Константин (Ћирило) и Методије б) Ћирилови и Методијеви ученици 

в) Сава Мркаљ и Захарије Орфелин 

 

6. Које писмо је старије глагољица или ћирилица?  

7. Заокружи слова испред два језика чије је писмо ћирилица: 

а) мађарски  б) албански  в) бугарски  г) словачки  д) румунски   

ђ) македонски 

8. Наброј све западнословенске језике:  

9. Наведи име и презиме књижевника који је предложио реформу српске азбуке пре Вука 

Караџића?  

10. Подвуци називе јужнословенских језика: УКРАЈИНСКИ, МАКЕДОНСКИ, СЛОВЕНАЧКИ, 

ЧЕШКИ, БУГАРСКИ, СЛОВАЧКИ, СРПСКИ, ПОЉСКИ 

11. Објасни зашто је 1847. важна у раду Вука Караџића.  

12. Која значајна дела су објављена 1847. (име аутора и називе дела): 

13. Наброј српске књижевне језике до Вука:  

14. Који језиком зовемо рускословенским?  

15. Рускословенски је и данас у употреби. Где?  

16. Како је настао славеносрпски језик?  

17. Поређај књижевне језике до Вука по старини: рускословенски, старословенски, 

српскословенски, славеносрпски. 

18. У Србији има више језика националних мањина. У овом низу наведени су неки од 

њих. Подвуци их. 

енглески, русински, руски, мађарски, српски, француски, ромски 

19. Заокружи слова испред два језика чије је писмо ћирилица: 

а) мађарски;   б) албански;    в) бугарски;    г) словачки;   д) румунски;   ђ) македонски. 



20. Међу наведеним језицима националних мањина подвуци један који припада 

романској групи језика. 

словачки бугарски мађарски румунски хрватски ромски 

21. Повежи податке из леве колоне са делима на која се ти подаци односе. 

1. Прва граматика српског језика, 

објављена 1814. Штампана је Мркаљевом 

азбуком. 

а) Српски ријечник истолкован њемачким 

и латинским ријечима 

2. Дело је објављено 1818. Садржи око 26 

000 речи. Штампано је Вуковом 

ћирилицом и новим правописом 

б) Писменица сербског језика по говору 

простог народа писана 

3. Расправа, објављена 1847. У њој Ђура 

Даничић научном аргументацијом брани 

Вукову реформу. 

в) Друго издање Српског рјечника 

4. Дело је објављено 1852. Садржи преко 

47 000 речи. Аутору дела је помагао Ђура 

Даничић 

г) Рат за српски језик и правопис 

 

22. Ако је наведена тврдња у вези са српским писмом и развојем српског књижевног 

језика тачна, напиши Т, а ако није, напиши Н. 

Прво словенско писмо је глагољица.  

Словени су старословенски језик примили заједно са хришћанством.  

Срби су у XIV веку писали повеље, уговоре и законе старословенским језиком са 

елементима народног језика.  

Срби су крајем 18. века књижевна дела писали славеносрпским језиком.  

Писменица српског језика штампана је ћирилицом коју је реформисао Вук Караџић. 

23. Заокружи слова испред тачних одговора. 

А) Кад је настала ћирилица? 

а) крајем VIII века        б) крајем IX века          в) крајем X века 

Б) Ко су творци ћирилице? 

а) Константин (Ћирило) и Методије 

б) Ћирилови и Методијеви ученици 

в) Сава Мркаљ и Захаријa Орфелин 

В)  Ко је пре Вука Караџића реформисао ћирилицу? 

а) Доситеј Обрадовић 

б) Ђуро Даничић 

в) Сава Мркаљ 

 


