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Пажљиво прочитајте питања. Одговоре пишите читко.  

Свако (пот)питање доноси један поен. Максималан број поена који можете освојити је 30. 

Бр. 

зад. ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
Поени 

1. Који дијалекат српског језика описује следећи одељак? 

Заступљен је у централном подручју Србије, захватајући земљиште од 

Метохије преко Косова и Копаоника, североисточну Србију, прелазећи 

делимично и преко Дунава у Банат. Обично има само два силазна акцента 

(девôјка, мотӥка), али се у новије време јавља и дугоузлазни (глáва). Стари 

глас јат доследно је замењен вокалом е (добрема, здравеј).  

................................................................................................................................ 
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2. Како се назива књижевни језик Срба који настаје око средине 18. века? 

............................................................................................................................... 
/1 

3. Напишите следеће гласове српског језика: 

 

а. зубни експлозивни ............................................... 

 

б. тврди предњонепчани .......................................... 
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4. Напишите које гласовне алтернације су извршене у следећим речима: 

а.облачан.................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

б.приповеци............................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

в.ишчупати............................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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5. Препишите и акцентујте следеће рећи према прозодијским правилима 

стандардног српског језика: 

а. језик.......................................................................................................    

б. књижевност........................................................................................ 
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6. Напишите којим врстама речи припадају речи издвојене из следеће 

реченице: 

Да ли би се и ти кукавички понео на његовом месту? 

а. да................................................................   

б. кукавички................................................... 

в. његовом...................................................... 

г. месту.......................................................... 
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7. Одредите глаголски облик (лице, граматички број и време/начин) следећих 

глаголских речи: 

а. дадоше................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

б. сте биле отварале............................................................................................. 

................................................................................................................................. 

в. буде радило....................................................................................................... 

...............................................................................................................................

    

 

 

 

 

 

 

/3 

8. Следеће речи поделите на творбене и граматичке морфеме: 

а. наслоњаче........................................................................................................... 

б. подугачком......................................................................................................... 

в. искрцкати............................................................................................................ 
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9. Одредите из којих језика воде порекло следеће позајмљенице: 

а. боја.............................................................................. 

б. запета......................................................................... 
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10. Коју синтаксичку службу имају издвојени чланови следеће реченице: 

Комшија са трећег спрата сваке ноћи пијан пушта прегласну музику. 

а. са трећег спрата............................................................................................... 

б. сваке ноћи........................................................................................................... 

в. пијан..................................................................................................................... 
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11. Одредите којој врсти зависних реченица припадају следеће сложене 

реченице: 

а. Марија се померила да би Ана могла да прође. ............................................. 

б. Помогли су колегама колико су могли. ............................................................ 

в. Премда је падала киша, напољу није било хладно. ......................................... 
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12. Заокружите тачан одговор! 

а. Поделу целокупног подручја људског језика (језик у општем смислу) на 

језик као систем знакова који припада одређеној друштвеној заједници и 

говор као суму индивидуалних остварења тог система начинио је: 

А) Вилхелм фон Хумболт Б) Ноам Чомски В) Фердинанд де Сосир 

Г) Едвард Сапир Д) Роман Јакобсон Ђ) Бенџамин Ли Ворф 

б. За граматику као научну дисциплину правила су поступци којима се 

језички елементи и структуре доводе у међусобну везу у процесу 

произвођења исказа; њу интересује цео распон могућности које допушта 

језички систем, а не само онај избор који се из друштвених разлога оцењује 

као добар и препоручљив, те тако граматика оперише: 

А) дескриптивним правилима  Б) инскриптивним правилима  

В) прескриптивним правилима Г) супскриптивним правилима 
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13. Напишите скраћенице за задате речи / синтагме: 

на пример..........................................  једнина...................................................... 

госпођа...............................................  гимназија................................................... 
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Тест прегледао/прегледала: ........................................                Укупно: ....................... поена 



 


