
Тестови за завршни – вежбање 

1. Прочитај одломак из књиге ,,Зашто се каже'' Милана Шипке и подвуци тачан одговор 

Удругом издању ,,Српског рјечника'' Вука Стефановића Караџића, уз реч бостан стоји следећа 

изрека : ,,Како ради, обраће зелен бостан, то јесте ,пропашће''. 

,,Обрао зелен бостан''значи да ј е неко урадио посао како не би требало, слично баштовану који 

рано обере бостан.Из овога се може развити значење ,, лоше се провести, пропасти, страдати''. 

Овај текст је: 

а) опис   б) приповедање   в)излагање 

  

2. У следећој реченици недостаје глагол, допиши глагол тако да реченица буде у формалном 

говору: 

Разредни старешина нас је питао зашто смо __________________ са часа. 

Заокружи слово испред глагола који ће у датој реченици бити употребљен у формалном говору. 

а) побећи      б) клиснути       в) изостати        г) збрисати 

  

3. У слдећим реченицама истакнуте су синтагме. Подвуци главне речи у њима: 

а) У кући је била једна повелика соба за децу. 

б) Врата од собе гледала су у пространу школску авлију. 

в) Играјући различите игре, показивали су своје вештине. 

г) Све њихове игре биле су веома занимљиве. 

  

4. Заокружи слова испред особина млађих штокавских дијалеката. 

а) користи седам падежа 

б) користи четири падежа 

в) заступљена су четири акцента 

г) заступљена су два падежа 

  

5. Прочитај стихове из песме Ја сам стена Ђуре Јакшића. Подвуци стих у којем препознајеш  

ономатопеју: 

http://majaradoman.wordpress.com/2012/06/16/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d1%9a%d0%b5/


У ноћима смрти страшне/ на раме ми птице слећу/ и злослутним гракћу гласом/ пакост злобу и 

несрећу… 

  

6. Заокружи слово испред реченице која може бити употребљена у формлном говору: 

а) Кево, много смараш! 

б) Хоћете ли ми, молим Вас, додати ту књигу? 

в) Ма, само опуштено! 

  

7. Исправи правописне грешке: 

Иво андрић најпознатији српски писац рођен је у близини травника а детињство је провео покрај 

вишеградског моста 

  

8. Којом врстом стиха је испеван следећи одломак: 

Имао сам од злата јабуку/ па ми данас паде у Бојану… 

А) осмерац     б) десетерац    в) катрен 

  

9. Повежи линијама наслове дела са њиховим ауторима: 

1. Отаџбина                                                                 а) Милан Ракић 

2. Јабука на друму                                                      б) Вељко Петровић 

3. Све ће то народ позлатити                                     г)Алекса Шантић 

4. О, класје моје                                                          д) Ђура Јакшић 

5. Наслеђе                                                                    ђ) Лаза Лазаревић 

  

10. Прецртај сувишно: 

Смрт војводе Пријезде             Љубавни растанак              Предраг и Ненад 

Пилипенда                                 Мали Радојица                   Бој на Мишару 

  

  

12. Заокружи слово испред реченице у којој подвучена реч има метонимијско значење: 



а) Појео сам два тањира.    б) Донеси ми тањир.    в) Поломио сам тањир. 

  

13. Подвуци наслов народне баладе: 

Соба за тугу               Женидба Милића барјактара             Балада о Васи Ладачком 

  

14. Спој књижевни лик са карактеристиком: 

Мали Радојица                                                  вођа хајдучке дружине 

Николетина                                                       спретан 

Кањош Мацедоновић                                       поносан 

Јованче                                                               осветољубив 

Робинзон Крусо                                                митраљезац голубијег срца 

  

15. Којим је стилом исписан следећи текст: 

„У Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“поводом обележавања 

Националног дана без дуванског дима, одржана је конференција за новинаре 31. јануара 2012. 

године,  а потом је отворена изложба.“ 

_________________________________________ 

  

16. Одреди род и врсту наведним делима: 

Плава гробница                    __________________             _______________ 

Поп Ћира и поп Спира        __________________             _______________ 

Покондирена тиква             __________________              _______________ 

  

17. Одреди за подвучене речи падеж и значење: 

Учинио је то са страхом.          _________________      _____________________ 

Улази у кућу!                            _________________     ______________________ 

  

18. Одреди стилско средство: 

„Да се јадна за зелен бор ухватим, и он би се јадан осушио“    __________________ 



„Ливада крај реке сања.“        ____________________________________________ 

 

  

19. Подвуци прави објекат: 

Милан воли Ану, али она неће да чује за њега. 

  

20. Бој на Мишару је песма _______________________ циклуса. 

 

 

 

РЕШЕЊА: 

1.в) 

2. а)СОБА       

3а) У кући је била једна повелика соба за децу. 

б) Врата од собе гледала су у пространу школску авлију. 

в) Играјући различите игре, показивали су своје вештине. 

г) Све њихове игре биле су веома занимљиве. 

4. 4. Заокружи слова испред особина млађих штокавских дијалеката. 

а) користи седам падежа 

б) користи четири падежа 

в) заступљена су четири акцента 

г) заступљена су два падежа 

5. Прочитај стихове из песме Ја сам стена Ђуре Јакшића. Подвуци стих у којем препознајеш  

ономатопеју: 

У ноћима смрти страшне/ на раме ми птице слећу/ и злослутним гракћу гласом/ пакост злобу и 

несрећу… 

  

6. Заокружи слово испред реченице која може бити употребљена у формлном говору: 

а) Кево, много смараш! 



б) Хоћете ли ми, молим Вас, додати ту књигу? 

в) Ма, само опуштено! 

  

7. Исправи правописне грешке: 

Иво Андрић ,најпознатији српски писац, рођен је у близини Травника, а детињство је провео 

покрај вишеградског моста 

  

8. Којом врстом стиха је испеван следећи одломак: 

Имао сам од злата јабуку/ па ми данас паде у Бојану… 

А) осмерац     б) десетерац    в) катрен 

  

9. Повежи линијама наслове дела са њиховим ауторима: 

1. Отаџбина    Ђура Јакшић                                                              

2. Јабука на друму   Вељко Петровић                                                     

3. Све ће то народ позлатити    Лаза Лазаревић                                  

4. О, класје моје Алекса Шантић                                                            

5. Наслеђе           Милан Ракић                                                          

10. Прецртај сувишно: 

Смрт војводе Пријезде             Љубавни растанак              Предраг и Ненад 

Пилипенда                                 Мали Радојица                   Бој на Мишару 

  

  

12. Заокружи слово испред реченице у којој подвучена реч има метонимијско значење: 

а) Појео сам два тањира.    б) Донеси ми тањир.    в) Поломио сам тањир. 

  

13. Подвуци наслов народне баладе: 

Соба за тугу               Женидба Милића барјактара             Балада о Васи Ладачком 

  

14. Спој књижевни лик са карактеристиком: 



Мали Радојица                       поносан                            

Николетина        митраљезац голубијег срца                                                  

Кањош Мацедоновић           спретан                           

Јованче                 вођа хајдучке дружине                                                

Робинзон Крусо      спретан                                             

  

15. Којим је стилом исписан следећи текст: 

„У Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“поводом обележавања 

Националног дана без дуванског дима, одржана је конференција за новинаре 31. јануара 2012. 

године,  а потом је отворена изложба.“ 

новинарским стилом 

  

16. Одреди род и врсту наведним делима: 

Плава гробница                    лирика             родољувива, елегична песма 

Поп Ћира и поп Спира        епика               роман  

Покондирена тиква             драма               комедија  

17. Одреди за подвучене речи падеж и значење: 

Учинио је то са страхом.          инструментал    начин       

Улази у кућу!                              акузатив   место      

  

18. Одреди стилско средство: 

„Да се јадна за зелен бор ухватим, и он би се јадан осушио“    хипербола 

„Ливада крај реке сања.“        персонификација 

  

19. Подвуци прави објекат: 

Милан воли Ану, али она неће да чује за њега. 

  

20. Бој на Мишару је песма из циклуса ослобођења Србије и Црне Горе . 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted on 16. јун 2012., in Завршни из српског and tagged завршни, тестови. 2 

коментар 

http://majaradoman.wordpress.com/category/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3/
http://majaradoman.wordpress.com/tag/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b8/
http://majaradoman.wordpress.com/tag/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8/
http://majaradoman.wordpress.com/2012/06/16/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d1%9a%d0%b5/#comments
http://majaradoman.wordpress.com/2012/06/16/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d1%9a%d0%b5/#comments

