
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

ДЕПАРТМАН ЗА КОМУНИКОЛОГИЈУ И НОВИНАРСТВО 

 

ТЕСТ ЗА ПОЛАГАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ  

КОМУНИЦИРАЊЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 

ЈУН 2016. ГОДИНЕ 

Напомена:  Пажљиво прочитајте, па одговорите прецизно. 

 
1. Подвуците погрешно написане речи (признаје се само потпуни одговор): 1 
 

Петар други Петровић његош, вуковац, Душко Дугоушко, црвенкапина бака                                                                                              

 
2. Подвуците исправно написане примере (признаје се само потпуни одговор): 1 

имејл-адреса, Радио-телевизија Војводине, видео бим, фото-репортер.                                                                                                                             

    
3. Подвуците исправно написане ликове (признаје се само потпуни одговор): 1 

уво, ухо, хрђа, рђа, ало, хало. 

 

 
4. Подвуците исправно написане облике (признаје се само потпуни одговор): 1 

гледаоц, бомбона, бурекџиница, поколење.     

 
5. Напишите скраћенице за следеће примере  (признаје се само потпуни одговор):1 
 
такозвани ___тзв._____, основна школа ____ОШ____.  
 

 

6. У следећи текст упишите запете тамо где је неопходно (признаје се само потпуни одговор): 

Народна библиотека „Вук Караџић“ ових дана пријатно је била изненађена пошиљком три 

пакета књига. Како смо накнадно обавештени, овај поклон је донација Војвођанске банке, што је 

свакако леп гест.            1 

1.   



7. Подвучена зависна реченица у примеру Ко рано рани, две среће граби по значењу припада 

врсти односних________ реченица, а има функцију ______субјекта__ 2. 

 

  
8. У датој реченици подвуците све неличне глаголске облике  (признаје се само потпуни 
одговор). 
 
Дошавши до зида, прислонио је главу на прозор вукући прстом по поломљеном стаклу. 1 

 
 
9. Подвуците речи које су настале композицијом (слагањем). Признаје се само потпуни 
одговор. 
 
машиновођа, знатижељан, писар, докторка, младожења, ученик.  1 

                                                                                  
 
10. У реченици Ушетала је у собу носећи велику торбу анализирајте глаголске облике. 2 

 
 лице број време/начин 

Ушетала је 3 једнина перфекат 
носећи   гл. прил садашњи 

 

11. Прецизно одредите синтаксичку функцију (службу) подвучене речи у следећој реченици: 

Читаве ноћи није ока склопио. __прави објекат________  1 

 

12. Дату реч поделите на морфеме.         1 

исписивати ____ис-пис-ива-ти_______________________ 

 
13. Прецизно одредите функцију (службу) подвучених конституената у реченици: 3 
 
Премда на отварању изложбе није било новинара, чини се да аутор није био незадовољан. 
 
А. новинара: __логички субјекат_ 

Б. није био: ____копула/копулативни глагол/глаг. део предиката_________ 

В. незадовољан:  __именски предикатив/именски део предиката__ 

 

 
14. Именујте гласовну алтернацију коју илуструју следећи примери. 2 
 
задужбина ____једначење сугл. по звучности____________ 

натприродно ____једначење сугл. по звучности________________ 



 
15. Подвуците правилно акцентовану реч: 1 

 
нòга нôга ногá ногâ 

 
 
16. Именица вођство написана је  (заокружите слово испред тачног одговора): 1 
 
А. правилно 

Б. неправилно 

 

 
17. Ако уместо цигарета кажемо пљуга, употребили смо  (заокружите слово испред тачног 

одговора):  1 

А. дијалектизам 

Б. архаизам 

В. жаргонизам 

Г. вулгаризам 

Заокружите слово испред тачног одговора. 

 
18. У следећој реченици подвуците предикат:  1 

Павле је тренутно у Новом Саду.  

 
19. Од датих именица напишите тражене  облике (признаје се само потпуни одговор): 1 

 
ном. мн. од именице подвиг _подвизи_  лок. јд. од именице сврха _сврси_            

 

20. Напишите 3. лице мн. презента од следећих глагола (признаје се само потпуни одговор): 

 јаукати ___јаучу____  сукати _сучу__   1 

 

 
21. Српска редакција старословенског језика зове се __српскословенски_ језик. 1 
 
 
22. Напишите антоним за (признаје се само потпуни одговор):   1 
 
добар __лош_, богат _сиромашан__, неписмен _писмен__ 



 

 
23. Напишите вокатив једнине од следећих именица  (признаје се само потпуни одговор): 1 
 

отац __оче    , витез __витеже__, коњаник _коњаниче__ . 

 
 
24. Напишите компаратив од следећих придева (признаје се само потпуни одговор): 1 
 
дубок _дубљи , висок _виши__, зао _гори__. 

 
25. Заокружите слово испред тачног одговора. 1 

А. У српском књижевном језику потпуно су равноправни екавски и ијекавски изговор. 

Б. У српском књижевном језику постоје два изговора: екавски и ијекавски, али предност има 

екавски. 

   
 



 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

ДЕПАРТМАН ЗА КОМУНИКОЛОГИЈУ И НОВИНАРСТВО 

 

ТЕСТ ЗА ПОЛАГАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ  

НОВИНАРСТВО 

ЈУН 2016. ГОДИНЕ 

 

Напомена:  Пажљиво прочитајте, па одговорите прецизно. 

 
 

1. Подвуците погрешно написане речи (признаје се само потпуни одговор): 1 
 

Урош нејаки, де Гол, католик, Пећка Патријаршија. 

                                                                                                     
 

2. Заокружите слово испред исправно написаних примера (признаје се само потпуни 
одговор):                               1 
 

А. спомен плоча 

Б. југо-исток  

В. правац југ–север  

Г. Бело Паланчанин                                                                                                                     

 
3. Подвуците исправно написане ликове (признаје се само потпуни одговор): 1 

дијалог, радијом (инстр. јд.), кајиш, фиока, индустриски. 

 

 
4. Напишите скраћено  (признаје се само потпуни одговор):                 1 

Српска православна црква _СПЦ_, број ___бр.___, професор _проф.___.   

 



5. Подвуците неисправно написане примере (признаје се само потпуни одговор): 1 

од никога, незна ништа, доћиће, један и по. 

                                                                                                      

 
6. У следећи текст упишите запете тамо где је неопходно (признаје се само потпуни одговор): 

Ваздушни притисак, који је протеклих дана био повишен, вратио се у нормалу, али то није 

умањило жал Нишлија за сунчаним временом и правим пролећем, које је таман било лепо почело. 

1                                                                   

7.  
7. Напишите облик инфинитива од глагола који у 3. л. јд. презента има облик храмље: 1 
 
___храмати___ 
 
 
8. Старословенски језик припада (заокружите слово испред тачног одговора): 1 
 
А. јужнословенској језичкој групи 

Б. источнословенској језичкој групи 

В. западнословенској језичкој групи 

 
 
9. У датом тексту подвуците речи настале конверзијом (признаје се само потпуни одговор). 1 
 

Моја бивша девојка је купила већ употребљавану писаћу машину, која личи на зарђалу шерпу.  

                                                                                                  
 
10. Одредите којим врстама припадају следеће зависне реченице:  2 

А. Кад су успели да се докопају благајне, све су карте већ биле распродате. 

____временска________ 

Б. Кад бих само успео да се докопам благајне, већ би се нашла нека карта. ___условна___ 

                                        
 
11. Напишите вокатив једнине од следећих именица (признаје се само потпуни одговор): 1 
 
кнез кнеже__, Србин Србине. путописац путопишче.                                                                                                                             

  

 
12. Дату реч поделите на морфеме.                    1 

 излистати ____из-лист-а-ти___ 



 
13. У реченици: Видели су како управник одлази у надзорникову канцеларију изнад капије 

подвучени израз има синтаксичку функцију (службу):   1 

А. прилошког предикатива 

Б. прилошке одредбе за место 

В. атрибута                                                

 
 

14. Од датих именица напишите тражене облике (признаје се само потпуни одговор): 1 
 

лок. јд. од именице снага __снази__ ном. мн. од именице сиромах _сиромаси_                

 

 
15. Дати пример: Селекција Португала успела је да се пласира у следећи круг, захваљујући 
одличној игри капитена Роналда припада: 
 
А. административном функционалном стилу 
Б. разговорном функционалном стилу 
В. новинарском функционалном стилу 
 
Заокружите слово испред тачног одговора.                         1 

 
 

16. Подвуците  енклитике у следећој реченици (признаје се само потпуни одговор):     1 
 

Писао је писмо од јутра до вечери, не померајући се. 
 

 
17. Именујте алтернацију сугласника коју илуструју следећи примери.         2 

дизати ____сибиларизација________ 

претпоследњи_једначење сугл. по звучности____ 

 

18. Именујте гласовну алтернацију коју илуструју следећи примери.          2 

мушица ____палатализација______________ 

трчати ____палтализација____________ 

 

 
19. Именујте алтернацију самогласника коју илуструје следећи пар примера:   1 
 
нисам – нисмо _____непостојано а________                  

                        



 
20.  Подвуците именице које спадају у групу pluralia tantum (признаје се само потпуни  
одговор):                           1 
 
мердевине, чарапе, руке, маказе. 
 
 
21. Следећи низ речи разврстајте у две групе – предлоге и прилоге:    2 

без, кад, по, испред, рано, од. 

Предлози:__без, по, испред, од________ 

Прилози:___кад, рано______ 

 
 
22. Одредите врсту напоредног односа међу предикатским реченицама у наредном примеру: 

Нит говори, нит ромори. _саставни____              1 

 
 

23.  Напишите синоним за (признаје се само потпуни одговор):  1 
 
тужан __несрећан/жалостан_, весео _радостан. 

 

 

24. Заокружите слово испред тачног одговора.  1 

А. На основу облика одричног глагола јесам: нисам, ниси, није, нисмо нисте, нису могуће је 

одредити да ли се ради о екавском или ијекавском изговору. 

Б. На основу облика одричног глагола јесам: нисам, ниси, није, нисмо нисте, нису није могуће 

одредити да ли се ради о екавском или ијекавском изговору. 

 

25. Допуните табелу, анализирајући реченицу: Марија није могла да јави родитељима лепу 
вест.           2 
 

Реченични члан Марија Није могла да 

јави 

родитељима лепу вест 

Служба у 

реченици 

субјекат предикат неправи објекат прави објекат 

 

 


