
1. Доврши реченицу: Поређењем језичких података из најстаријих споменика различитих 

словенских језика реконструисан је _________________ језик. 

2. Наведи име језика националне мањине у нашој земљи који припада романској грани 

индоевропских језика: _______________________. 

3. Друштвена заједница из далеке прошлости у којој су сви Словени говорили истим језиком 

назива се _________________ заједница. 

4. Заокружи слово испред дијалекта који није ушао у основу српског књижевног језика: 

а) шумадијско-војвођански 

б) источнохерцеговачки 

в) призренско-тимочки 

5. У наведеној реченици ПОДВУЦИ зависну реченицу, одреди њену врсту и службу коју врши 

у зависносложеној реченици: Милица је на крају видела шта све може знање и рад.  

6. У следећој реченици недостаје запета. Допиши је на одговарајуће место, подвуци зависну 

реченицу и одреди њену врсту: А у слободним тренуцима којих више није било много одлазио 

би у шуму.  

7. Наведи нормиране ИЗГОВОРЕ српског књижевног језика. 

8. Заокружи слово испред оних наречја који припадају штокавском наречју екавског изговора: 

а) призреноско-тимочки 

б) зетско-јужносанџачки 

в) источнохерцеговачки 

г) косовско-ресавски 

д) шумадијско-војвођански 

9. Исправи правописне грешке: 

Петар петровић његош рођен је 1813 године у селу његуши, а умро је 1851 године на цетињу. 

Од 1831 био је црногорски владика и владар. Основно образовање стекао је у месту топла, код 

херцег новог, а потом се самообразовањем развио до поузданог познаваоца историје, 

филозофије и књижевности. У државним мисијама дуже је боравио у бечу, москви и 

петрограду, као и у италији. Његово главно песничко дело је драмски еп горски вијенац 

објављен 1847 године. 

Вук стефановић караџић рођен је 1787 у тршићу, а умро 1864 у бечу. Био је реформатор, писац 

и учесник првог српског устанка. Народне песме објављивао је у периоду од 1823 до 1862 у 

лајпцигу и бечу, а штампао је и књигу пословица српске народне пословице 1836 вук је оставио 

и неколико дела о историјским догађајима и људима свог времена, а једно од њих је житије 

хајдук вељка петровића објављено 1826 године. 


