
5. Прилози настави српског језика  

и књижевности 

 



 

5. 1. ПРАВОПИСНE ВЕЖБE 

Прва група 

1. У следећој реченици подвуци речи које треба написати великим словом: 

сутра идемо да гледамо нушићево сумњиво лице у југословенском драмском 

позоришту, које се налази близу парка мањеж, у улици краља милана. 2 

2. Напиши словима следеће бројеве: 

400 ___________________________; 600 __________________________; 

X _____________________________; 3. ____________________________.  1 

3. Препиши правилно следећу реченицу: Не зидај врата већа од куће кажу Ескими. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 1 

4. Уколико је тврдња тачна, заокружи Т, уколико није тачна, заокружи Н: 

а) Цртица се употребљава у значењу „од до”. Т Н 

б) Црта се употребљава у значењу „од до”. Т Н 

в) Цртица се употребљава када се реч раставља на крају реда. Т Н 

г) Црта се употребљава када се реч раставља на крају реда. Т Н 

 1 

5. Упиши одговарајуће интерпункцијске знаке [; – : . ( )] у следећи одломак. Један 

интерпункцијски знак може се више пута употребити. 

Одлике везаног стиха су 

стихови имају једнак број слогова 

цезура пауза дели стих на полустихове 

у строфи могу да се смењују стихови који имају приближан број слогова 

систем римовања служи за успостављање строфичне целине 2 



6. Напиши позивницу одељењском старешини за концерт на коме и ти  

учествујеш. Обавезно користи заменицу ВИ / ВАС / ВАМА. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 3 

7. Прецртај погрешно написане примере:  

недостајати, незнам, не срећан, необично, не ћеш. 

 1 

8. Прочитај следећу реченицу:  

Купила је суве смокве, кајсије, шљиве и др., а заборавила је бадњак. 

Иза скраћенице у претходној реченици: 

а) треба употребити запету                       б) не треба употребити запету 

Заокружи слово испред тачног одговора. 1 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–6 Довољно! 

7–8 Добро! 

9–10 Врло добро! 

11–12 Одлично! 



Друга група 

1. Напиши правилно речи истакнуте свим великим словима: 

На КАЛЕМЕГДАНСКОЈ ТВРЂАВИ, у организацији АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 

„РУЂЕР БОШКОВИЋ”, имали смо прилику да гледамо делимично помрачење 

СУНЦА, а затим смо отишли у обилазак ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, који се налази  

на СТУДЕНТСКОМ ТРГУ, близу ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 2 

2. Заокружи слова испред правилно написаних реченица: 

а) Прославили су 30-годишњицу брака.    

б) Прославили су 30-огодишњицу брака.  

в) Погледај решења на 91. страници. 

г) Погледај решења на 91-ој страници. 1 

3. Уколико је тврдња тачна, заокружи Т, уколико није тачна, заокружи Н. 

а) Црта се може употребити уместо наводника. Т Н 

б) Цртица се може употребити уместо наводника. Т Н 

в) За обележавање уметнутих (додатих) делова текста искључиво  

се употребљава запета. Т Н 

г) За обележавање уметнутих (додатих) делова текста  

употребљавају се и запета, и црта, и заграда. Т Н 

 1 

4. Подвуци правилно написане примере:  

ни од кога, низашта, према ничему, ни са ким. 

 1 

5. Упиши одговарајуће интерпункцијске знаке [. ( )  – , ] у следећи одломак. Један 

интерпункцијски знак може се више пута употребити. 

Кључна фигура српског пријатељства у XVIII в био је Доситеј Обрадовић 1742  1811 

некадашњи монах фрушкогорског манастира Хопово. У Србију је на позив Карађорђа 

прешао 1807 године  

 2 



6. Напиши честитку наставнику / наставници за Нову годину и Божић.  

Обавезно користи заменицу ВИ / ВАС / ВАМА. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 3 

7. Прецртај погрешно написане примере:  

ићи ћу, (ја) ћу ићи, доћићемо, певаћеш, занима ћете. 

 1 

8. На једном месту у следећој реченици недостаје једна запета. Упиши је  

на одговарајуће место. 

Она не воли хорор филмове, научну фантастику и сл. а велики је љубитељ  

акционих и каубојских филмова. 1 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–6 Довољно! 

7–8 Добро! 

9–10 Врло добро! 

11–12 Одлично! 



5. 2. КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ  

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

КОНТРОЛНА ВЕЖБА 1 

ОБЛАСТ: ВРСТЕ РЕЧИ 

Прва група 

1. Разврстај следеће речи по датим групама као што је започето: 

петогодишњак, пет, са, сада, осми, онда, цвеће, вода, водени, школски, у 

именице: цвеће, ________________________, ___________________________, 

придеви: ________________________, ___________________________, 

бројеви: ________________________, ___________________________, 

предлози: ________________________, ___________________________, 

прилози: ________________________, ___________________________, 2 

2. Допуни следећи исказ понуђеним називима граматичких категорија:  

род   лице   број   падеж   вид   стање. 

Придеви се слажу са именицама у ____________________________________, 

__________________________ и _______________________________________. 2 

3. Којим врстама речи припадају подвучени примери?  

Једне прекрасне вечери не мање прекрасни чиновник Иван Дмитрич Червјаков  

седео је у другом реду фотеља и гледао кроз доглед Корневиљска звона. 

а) именице;   б) заменице;   в) придеви;   г) бројеви;   д) глаголи. 

Заокружи слова испред два тачна одговора. 2 

4. Допуни табелу: 

Све реке су текле ка мору. 

Назив глаголског времена  

Род  

Број  

Лице  

 2 

5. Прецртај заменицу која не припада датом низу:  

колики    оволики    који    ко   какав    чији   

Образложи свој одговор: _________________________________________________ 2 



6. Допуни следећу реченицу:  

У облицима презента глагола сећи, пећи, вући долази до гласовне промене 

___________________________________________________. 

(назив гласовне промене) 2 

7. Одреди врсту подвучених речи: Дошавши кући, Червјаков исприча жени о својој 

незгоди. 

а) дошавши     ______________________; б) о       ____________________________ 

в) својој           ______________________; г) незгоди       _______________________. 2 

8. На линији напиши називе подвучених глаголских облика: 

а) Дрвенарија прозора била је премазана мрком бојом. ______________________ 

б) Реците му нека се не шали.  _____________________________________________ 2 

9. а) У следећем тексту подвуци везнике: 

Не мислиш, не кажем да мислиш, али тако, кад одеш тамо у чекаоницу, па гледаш у 

министрова врата, једни улазе а други излазе... 

б) У претходном примеру: 

има више зависних везника; 

има више напоредних везника; 

има подједнако зависних и напоредних везника. 

Подвуци тачан одговор. 2 

10. Повежи речи из леве колоне са одговарајућим називима из десне  

(један пример је вишак). 

најкасније заједничка именица 

санке свршени глагол 

онолики одређени вид 

добри плуралија тантум 

научити суперлатив 

 показна заменица 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



КОНТРОЛНА ВЕЖБА 1 

ОБЛАСТ: ВРСТЕ РЕЧИ 

Друга група 

1. Разврстај следеће речи по датим групама као што је започето: писати,  писање,  

њен,   јој,  ко,   или,   летовати,   лето,  ловац,   ах,   али. 

именице: ловац, ________________________, ________________________, 

заменице: ______________________________, ________________________, 

глаголи: _______________________________, ________________________, 

везници: _______________________________, ________________________, 

узвици: ________________________________, ________________________, 2 

2. Допуни следећи исказ понуђеним називима граматичких категорија:  

род   лице   број   падеж   вид   стање. 

Бројеви се могу мењати по ______________________, ______________________  

и ______________________. 2 

3. Којим врстама речи припадају подвучени примери?  

Одједном – његово лице се намршти, очи се упола заклопише,  

дисање се заустави...он скиде двоглед с очију, наже се и а-пћи!!! 

а) именице;    б) заменице;    в) придеви;    г) бројеви;    д) прилози. 

Заокружи слова испред два тачна одговора. 2 

4. Допуни табелу: 

Ишли бисмо на море овог лета. 

Назив глаголског облика  

Род  

Броj  

Лице  

 2 

5. Прецртај реч која не припада датом низу:  

лепа    добар  пешчана    мудар   златник   сунчан. 

Образложи свој одговор: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 2 



6. Допуни следећу реченицу: 

У облицима трпног глаголског придева глагола носити, возити, отрести долази до 

гласовне промене ___________________________________________. 

(назив гласовне промене) 2 

7. Одреди врсту подвучених речи: 

Жена је, како му се чинило, сувише лакомислено гледала на тај догађај. 

а) је ___________________________; 

б) лакомислено ___________________________; 

в) на ___________________________; 

г) тај ___________________________. 2 

8. На линији напиши називе подвучених глаголских облика: 

а) Један Тоза, па мене да не прими. (Полазећи.) ____________________________ 

б) Ето, прекиде нас у најбољем разговору. _________________________________ 2 

9. а) У следећем тексту подвуци заменице: 

Говорио си ми о томе како си сањао да си цар и како ти се допада власт изблиза. 

б) Личне заменице су у ____________________________ (назив падежа). 2 

10. Повежи речи из леве колоне са одговарајућим називима из десне (један пример је 

вишак): 

себе присвојни придев 

омладина компаратив  

балкански градивни придев 

осми редни број 

лошије повратна заменица 

 збирна именица 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



КОНТРОЛНА ВЕЖБА 2 

ОБЛАСТ: СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ 

Прва група 

1. Подвуци предикате у следећим реченицама: 

а) Животиње су рикале у кавезима. 

б) Могло се видети како спремају ручак. 

в) У пољу траве су густе. 2 

2. Одреди назив подвучених реченичних чланова: 

а) Коњи су копитама изгазили траву.   ___________________________________ 

б) Милан је одлично урадио тест.         ___________________________________ 2 

3. Повежи делове реченице (једна реч је вишак) из леве колоне са одговарајућом 

службом: 

Један стрелац је пре седам година прецизно погодио јабуку. 

један стрелац објекат 

је погодио прилошка одредба за време 

пре седам година предикат 

прецизно субјекат 

јабуку прилошка одредба за начин 2 

4. Подвуци субјекте и одреди њихову врсту: 

а) Данас немам времена за компјутерске игрице.    __________________________ 

б) Запази то Гаванова жена па јој не даде да иде кући. _______________________ 2 

5. Допуни табелу као што је започето: 

У једној колиби живела је сиромашна слушкиња која је са муком хранила своју децу. 

Синтагма Служба синтагме 

у једној колиби прилошка одредба 

  

  

 2 



6. Одреди главну реч синтагме и главну реч уже синтагме: 

кожне ципеле из италијанске радње 

главна реч шире синтагме: _____________________________________ 

главна реч уже синтагме: _______________________________________ 2 

7. У следећој реченици подвуци именичке додатке (апозитив и атрибуте): 

Марљива и способна, Јелена Петровић је посетила Народно позориште  

у Београду иако је имала напорне тренинге. 2 

8. Препиши прилошке одредбе и одреди њихову врсту: 

Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку која за једну ноћ и уцвета 

и узре и неко је обере. 

        Прилошка одредба                                                           Врста 

 

 

 

 2 

9. Разврстај објекте из следећег текста као што је започето: 

Она јој не даде да иде кући док пред њом не спере тесто с руку. Гладна деца окупе се 

око матере, а она немајући ништа да им да, исуче кору од цера. 

Прави објекат Неправи објекат 

____________________________ ______________јој______________ 

____________________________ ______________________________ 

____________________________ 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–15 Врло добро! 

16–18 Одлично! 



 

КОНТРОЛНА ВЕЖБА 2 

ОБЛАСТ: СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ 

Друга група 

1. Подвуци предикате у следећим реченицама: 

а) Мој комшија је поштар. 

б) Чим дођем из школе, урадићу домаћи задатак. 

в) Марко игра фудбал, а Милица навија. 2 

2. Одреди назив подвучених реченичних чланова: 

а) Данас ће девојчице играти у сали.   ___________________________________ 

б) Ићи ћемо и ове године на море.      ___________________________________ 2 

3. Повежи делове реченице (једна реч је вишак) из леве колоне са одговарајућом 

службом: 

Млади уметници путују у Париз, главни град Француске. 

млади прилошка одредба за место 

уметници апозиција 

у Париз атрибут 

главни град Француске субјекат 2 

4. Подвуци субјекте и одреди њихову врсту: 

а) За време Немањића средњовековна Србија, и по просвећености,  

може да се пореди са другим државама европским. _________________________ 

б) Данас ми се ништа озбиљно не ради.          ________________________________ 2 

5. Допуни табелу као што је започето: 

Тако је Ибрага решио једног дана да обиђе свој читлук и узме свој део шљива. 

Синтагма Служба синтагме 

  

свој читлук објекат 

  

 2 



6. Одреди главну реч синтагме и главну реч уже синтагме: 

мој учитељ дигиталне фотографије 

главна реч шире синтагме: _____________________________________ 

главна реч уже синтагме: ______________________________________ 2 

7. У следећој реченици подвуци именичке додатке (атрибуте и апозицију): 

Марија Вукашиновић, наставница српског, јутрос је држала додатну наставу  

у кабинету биологије заинтересованим ученицима. 2 

8. Препиши прилошке одредбе и одреди њихову врсту: 

Сад дође ред на најмлађег сина да и он чува јабуку, он се оправи, дође под јабуку и 

намести кревет. 

        Прилошка одредба                                                           Врста 

 

 

 

 2 

9. Разврстај објекте из следећих реченица као што је започето: 

Свим познаницима причали су о летовању. 

Цело друштво дочека књигу с негодовањем. 

Био један цар па имао три сина и пред двором златну јабуку. 

Прави објекат Неправи објекат 

____________________________ ______________три сина______________ 

____________________________ ____________________________________ 

____________________________ 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–15 Врло добро! 

16–18 Одлично! 



КОНТРОЛНА ВЕЖБА 3 

ОБЛАСТ: ПАДЕЖНИ СИСТЕМ 

Прва група 

1. Наброј падеже који се могу употребљавати са предлозима.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 1 

2. У следећем тексту препознај падежне облике подвучених речи и синтагми: 

Ходали су брдом, у чијој сенци, доле, остадоше оранице, села, цркве, виногради које 

су видели са висине, као тице, а не као људи. Пролазили су испод огромних стена што 

су им висиле над главом. Чисти и безбројни потоци жуборили су са тих стена, и ваздух 

што је продирао у груди као нож. Поразбољеваху се многи. 

 (М. Црњански, Сеобе) 

БРДОМ _______________________ У ЧИЈОЈ СЕНЦИ _________________________ 

ОРАНИЦЕ, СЕЛА, ЦРКВЕ, ВИНОГРАДИ __________________________________ 

СА ВИСИНЕ ______________________ НАД ГЛАВОМ _______________________ 5 

3. У следећим реченицама подвуци све објекте и разврстај их:  

Њега сам видела како Петра убеђује да покупи књиге. Дао му је образац за попис. 

а) прави објекат ______________________________________________________ 

б) неправи објекат ____________________________________________________ 2 

4.  Подвученим речима и синтагмама у следећој реченици одреди падеже и њихова 

значења:  

Звук је долазио са оближњег брда, које је било златножуте боје окупано росом. 

а) ЗВУК _______________________________________________________________ 

б) СА ОБЛИЖЊЕГ БРДА ________________________________________________ 

в) ЗЛАТНОЖУТЕ БОЈЕ __________________________________________________ 

г) РОСОМ ______________________________________________________________ 2 

5. Подвученим речима и синтагмама у следећим реченицама одреди падеже и  

функцију коју врше у реченици:  

Њему није било добро. Болела га је глава, а упорно је покушавао да направи кулу од 

песка. 

а) ЊЕМУ ______________________________________________________________ 

б) ГЛАВА ______________________________________________________________ 

в) ОД ПЕСКА ___________________________________________________________ 3 



6. У следећој реченици замени подвучени падежни облик неким другим падежом, 

а да добијеш исто или слично значење:  

На углу је стајао старац дуге браде и седе косе. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 1 

7. Подвуци предлоге који могу да стоје у генитиву: са, о, ка, без, ради, до, 

по, на, од, због, према, за. 1 

8. Наведи бар три значења локатива и осмисли примере за њих. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 3 

9. У следећој реченици подвуци прилошке одредбе, одреди их и напиши у ком су 

падежу:  

У среду смо се на брзину спаковали и отпутовали на море. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 1 

10. Повежи предлоге са падежом у ком могу да стоје: 

ПРИ КА БЕЗ СА О ОД ПРЕМА НА  

номинатив       генитив       датив       акузатив       вокатив       инструментал       локатив 

 1 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



КОНТРОЛНА ВЕЖБА 3 

ОБЛАСТ: ПАДЕЖНИ СИСТЕМ 

Друга група 

1. Који падеж не може да се јави без предлога? 

____________________________________________________________________ 1 

2. У следећем тексту препознај падежне облике подвучених речи и синтагми: 

Нагло је мењао расположење и ћуд, тих дана. Јахао је пред пуком са официрима, 

димећи из луле, да се изненада баци у кола што су се труцкала за пуком. Накривљеним 

клобуком мрдао је весело уз песму, да, после, опет одјаше и ућути, ударивши коња 

чизмом под сапи. Стењући од бола у колима, чинило му се као да већ неколико дана 

пада нека киша, којој нема краја...  (М. Црњански, Сеобе) 

РАСПОЛОЖЕЊЕ И ЋУД __________________________________________________  

ПРЕД ПУКОМ __________________________ ИЗ ЛУЛЕ ________________________  

УЗ ПЕСМУ __________________________ У КОЛИМА _________________________ 

 5 

3. У следећим реченицама подвуци све објекте и разврстај их: 

Пио је само воде, иако је било кафе и сокова. Нико га није приметио, чак и кад је 

говорио о филму. 

а) прави објекат ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

б) неправи објекат ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 2 

4. Подвученим речима и синтагмама у следећој реченици одреди падеже и њихова 

значења.  

Била је то књига занимљивих прича, коју смо налазили сваког уторка на Тањином 

столу.  

а) КЊИГА _____________________________________________________________ 

б) ЗАНИМЉИВИХ ПРИЧА ______________________________________________ 

в) СВАКОГ УТОРКА ____________________________________________________ 

г) НА ТАЊИНОМ СТОЛУ ________________________________________________ 2 



5. Подвученим речима и синтагмама у следећим реченицама одреди падеже и  

функцију коју врше у реченици:  

Сетио се Петра. Било му је јасно зашто носи слике своје породице.  

а) ПЕТРА ______________________________________________________________ 

б) МУ__________________________________________________________________ 

в) СВОЈЕ ПОРОДИЦЕ ___________________________________________________ (3) 

6. У следећој реченици замени подвучени падежни облик неким другим падежом, а 

да добијеш исто или слично значење: 

Соња се налазила између ученика. 

_________________________________________________________________ (1) 

7. Подвуци предлоге који могу да стоје у инструменталу:  

са, о, ка, без, пред, до, по, на, од, због, према, за. (1) 

8. Наведи бар три значења генитива и осмисли примере за њих. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ (3) 

9. У следећој реченици подвуци прилошке одредбе, одреди их и напиши у ком су 

падежу:  

Допутовали су са планине аутобусом и без ичије помоћи донели кофере.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ (1) 

10. Повежи предлоге са падежом у ком могу да стоје. 

РАДИ ДО ЗБОГ ЗА У ПРЕД ПО ПРОТИВ 

номинатив       генитив       датив       акузатив       вокатив       инструментал       локатив 

 (1) 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



 

КОНТРОЛНА ВЕЖБА 4 

ОБЛАСТ: ИСТОРИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА 

Прва група 

1. Ко су Словени? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 2 

2. Разврстај језике у групе којима припадају: чешки, пољски, руски, српски, 

словачки, словеначки, бугарски, белоруски, украјински, хрватски, македонски. 

а) Јужнословенски језици: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

б) Источнословенски језици: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в) Западнословенски језици: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 2 

3. Допуни следећу реченицу:  

Словени су започели сеобу између _______ и _______ века н.е. Селили су се у три 

правца: на ___________________, ____________________ и____________________ 

 2 

4. Српски језик припада: 

а) јужнословенским језицима; 

б) источнословенским језицима; 

в) западнословенским језицима. 

Заокружи слово испред тачног одговора: 2 

5. Објасни значење речи паганин: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 2 



6. Допуни следећу реченицу:  

Пре стварања старословенског језика Словенима се хришћанство проповедало  

на __________________________ и __________________________ језику.  2 

7. Које године су Ћирило и Методије започели своју мисију? 

а) 856.                    б) 1863.                    в) 863.                    г) 1856. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 2 

8. Ћирило и Методије ширили су: 

а) ћирилицу;  б) хришћанство;    в) словенски дијалекат из околине Солуна. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 2 

9. Допуни следећу реченицу:  

Прва словенска азбука звала се __________________________. Саставио ју је 

__________________________ према __________________________ писму,  

али и према хебрејском, коптском и другим писмима које је учио на својим  

путовањима или из књига. 2 

10. Подвуци словенске језике:  

српски, бугарски, грчки, француски, руски, енглески, немачки, пољски, немачки. 

 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



КОНТРОЛНА ВЕЖБА 4 

ОБЛАСТ: ИСТОРИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА 

Друга група 

1. Којим језиком су Словени говорили у прапостојбини?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 2 

2. Наведи бар два разлога због којих су се Словени селили из прапостојбине. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

 2 

3. Од заједничког прајезика, словенски језик се развио у три групе. То су: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 2 

4. Заокружи слово испред тачног одговора. 

Након пресељења из прапостојбине Јужни Словени населили су територије следећих 

данашњих држава: 

а) Пољске 

б) Словачке 

в) Србије 

г) Мађарске 

д) Немачке 2 

5. Објасни значење речи мисионар: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 2 



6. Допуни следећу реченицу: 

Кнез Растислав, владар __________________, у жељи да се одупре __________________ 

утицају, тражио је од __________________ цара __________________ да му пошаље 

мисионаре који ће ширити _________________________ на __________________ језику. 

 2 

7. а) Језик који су створили Ћирило и Методије зове се: 

        старосрпски / прасловенски / старословенски / прасрпски 

                        Подвуци тачан одговор. 

б) Азбука коју су створили Ћирило и Методије зове се: 

          унцијална / глагољица / ћирилица / латиница 

                        Подвуци тачан одговор. 2 

8. Која се година узима као година почетка словенске писмености?  

__________________ 2 

9. Ћирилица је настала:    

а) у Бугарској            б) у Македонији           в) у Србији. 

                            Заокружи слово испред тачног одговор. 2 

Ћирилицу су створили ____________________________________ према грчком 

унцијалном писму. 

10. Наведи име аутора и дела с краја 9. или почетка 10. века у коме се говори о 

постанку словенског писма („Пре тога Словени не имађаху књига, већ цртама и 

зарезима читаху и гатаху, будући пагани”). 

Назив дела: __________________________________________________ 

Име писца: __________________________________________________ 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



КОНТРОЛНА ВЕЖБА 5 

ОБЛАСТ: НЕЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

Прва група 

1. Заокружи слова испред две безличне реченице: 

а) Пљуштало је целе ноћи.             б) Воз стиже на време. 

в) Донели смо и лопту.                   г) Нема нових поскупљења. 

д) Јуче је падао снег. 2 

2. Личне речнице претвори у безличне, а безличне у личне, као што је започето:  

Личне Безличне 

а) Ветар је дувао. ____________________________ 

б) ____________________________ Разведрило се. 2 

3. Повежи дате независне реченице са врстом којој припадају. 

Зашто си закаснио? жељна 

Затвори врата за собом! обавештајна 

Да сте ми живи и здрави! узвична 

Какав диван дан! заповедна 

Свануо је диван дан. упитна 2 

4. Одреди врсту следећих независних  реченица: 

а) Бог ти дао здравља!                        __________________________________ 

б) Од руке му ништа не родило!       __________________________________ 

в) Ала је научио добро!                      __________________________________ 

г) Научи ту лекцију!                           ___________________________________ 2 

5. Подвуци реченичне чланове који стоје у напоредном односу, затим попуни табелу 

као што је започето. 

Напоредни однос Служба 

саставни објекат 

  

  

 2 

Купићемо и свеске и 

књиге. 

Не волим да једем воће, 

већ чоколаду. 

Сутра идемо у биоскоп 

или код Маје. 



6. Прецртај реч која не припада датом низу: 

        а     али     већ     него     нити     док 

Објасни зашто си прецртао/-ла баш ту реч: 

_________________________________________________________________ 2 

7. Одреди врсту напоредног односа у следећим реченицама тако што ћеш поред 

закључног уписати слово З, раставног Р, саставног С: 

а) Бежао је, падао, бежао... ____________________________ 

б) Пуно смо вежбали, можда и победимо. ____________________________ 

в) Узми или остави. ____________________________ 

г) Нити иде Кулин-капетане, 

    нити иде, нити ће ти доћи. ____________________________ 2 

8. Преобликуј следеће активне реченице у пасивне, употребљавајући трпни  

глаголски придев. 

а) Тата није купио чоколаду. _____________________________________ 

б) Капетан је био водио људе. _____________________________________ 2 

9. Подвуци предикате пасивних реченица: 

Иако је целе ноћи грмело и севало, дан је био сунчан. 

– Ручак је спремљен, однесите га баки – рекла је мајка. 2 

10. Повежи реченице из леве колоне са одговарајућим називом (један пример је 

вишак): 

С оне стране се смрачило. пасивна реченица 

Причали смо о томе. супротна реченица 

Тестови су проваљени. безлична реченица 

 активна реченица 

 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



КОНТРОЛНА ВЕЖБА 5 

ОБЛАСТ: НЕЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

Друга група 

1. Заокружи слова испред две безличне реченице: 

а) Зима је стигла. б) Полако је свитало. 

в) Вечерас идемо код бабе. г) Научила сам математику. 

д) У кући нема више шећера. 2 

2. Личне речнице претвори у безличне, а безличне у личне као што је започето:  

Личне Безличне 

а) ____________________________ Севало је. 

б) Јесен је донела захлађење. ____________________________________ 2 

3. Повежи дате реченице са врстом којој припадају: 

Среди већ једном собу! обавештајна 

Да ли си средио собу? жељна  

Како си лепо средио собу! узвична  

Милан је средио собу. упитна   

Жив ми био, Милане! заповедна 2 

4. У следећем тексту подвуци упитну реченицу: 

Милан се одувек питао како је настао свет. Како је настала црна рупа?  

Није могао да разуме како је постао човек. Зато је потражио одговор у књигама. 2 

5. Подвуци реченичне чланове који стоје у напоредном односу, затим попуни табелу 

као што је започето. 

Напоредни однос Служба 

саставни објекат 

  

  

 2 

Он нема ни кучета ни 

мачета. 

Милан и Ана иду на 

скијање. 

Враћамо се у суботу 

или недељу. 



6. Прецртај реч која не припада датом низу: 

        и     а      ни      па      нити      те 

Објасни зашто си прецртао/-ла баш ту реч: 

_________________________________________________________________ 2 

7. Одреди врсту напоредног односа у следећим реченицама тако што ћеш поред 

супротног уписати слово С, раставног Р, искључног И: 

а) Дан ће бити кишовит или ће чак пасти и снег. ____________________________ 

б) Сви иду на излет, једино ја немам одобрење. ____________________________ 

в) Све птичице из горе спустиле се на море, 

     само једна остала... ____________________________ 

г) Он је талентован, али ја сам вреднији. ____________________________ 

 2 

8. Преобликуј следеће активне реченице у пасивне, употребљавајући повратну  

речцу се. 

а) Деца све мање читају књиге.  __________________________________________ 

б) Наставници су говорили о проблемима.  _________________________________ 

 2 

9. Подвуци предикате пасивних реченица: 

Најмлађи син је чувао златну јабуку да не буде обрана. 

Песникова збирка је посвећена девојци, али се њој то није допало. 2 

10. Повежи реченице из леве колоне са одговарајућим називом (један пример је 

вишак): 

Ишли смо на утакмицу. пасивна реченица 

Намирнице су набављене. активна реченица 

Целе ноћи је грмело. раставна реченица 

 безлична реченица 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



 

5. 3. ИНИЦИЈАЛНИ, ПОЛУГОДИШЊИ  

И ЗАВРШНИ ТЕСТОВИ 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ 

1. Одреди врсте речи тако што ћеш свакој речи из леве колоне придружити 

одговарајућу реч из десне колоне која означава њену подврсту.  

а) да ли збирни број 

б) троје збирна именица 

в) љубав упитна речца 

г) деца мисаона именица  

д) пролећни везник 

ђ) али временски придев 

е) спор предлог 

ж) према описни придев 8 

2. Попуни табелу: 

звучни 

сугласници 
       – – – 

безвучни 

сугласници           

 2 

3. Наведи називе падежа за подвучене примере у реченицама.  

а) Ирина је балерина. _______________________________________________ 

б) Правим колаче са Милицом. _______________________________________ 

в) Марко свира виолину. _____________________________________________ 

г) Сара је појела парче торте. _________________________________________ 

д) Наташа, чекај ме! _________________________________________________ 

ђ) Трчим према школи. ______________________________________________ 

е) Ненад лежи на душеку. ____________________________________________ 

 7 



4. Повежи гласовне промене из десне колоне са примерима из леве колоне. Једна 

гласовна промена је сувишна. 

а) лишће палатализација 

б) Предраже јотовање 

в) задаци сибиларизација 

г) цео једначење сугласника по звучности 

 промена Л у О 

 губљење сугласника 

 једначење сугласника по месту изговора 

 непостојано А 4 

5. Упиши у табели назив гласовне промене од које одступају наведени примери. 

Пример Изузетак од гласовне промене  

а) најјачи  

б) бокал  

в) председник  

г) тачки  

 4 

6. Напиши компаратив и суперлатив следећих придева. 

    компаратив   суперлатив 

а) леп _______________ ______________ 

б) јефтин _______________ ______________ 

в) зао _______________ ______________ 3 

7. Повежи линијама дате глаголске облике са њиховим називима. Један глаголски 

облик је сувишан. 

а) је била гледала   аорист   

б) дођи   презент   

в) нећу   плусквамперфекат   

г) бих   императив   

   футур   4 



8. Разврстај наведене речи на просте, изведене и сложене: 

путни, ноћ, кућевласник, упутити, путеви, зуб, кућа, ноћити, преноћити, путар,  

кућни, зубар, зубобоља, путопис. 

а) Просте речи: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

б) Изведене речи: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в) Сложене речи: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 3 

9. Како се зову три стилске фигуре у наведеним стиховима из песме Покошена ливада 

Д. Максимовић? 

„Ливада крај реке сања. 

  Зрикавци тужно зричу.” 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 3 

10. Повежи женске ликове са књижевним делима у којима се појављују. 

а) Аска и вук Малчика, Савета 

б) Орлови рано лете Луња 

в) Аутобиографија Аја 

г) Избирачица Перса 

 4 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

18–23 Довољно! 

24–29 Добро! 

30–35 Врло добро! 

36–42 Одлично! 



ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ 

Прва група 

1. Како се зове стилска фигура у наведеном примеру? 

„Шта се сија крај горе зелене? 

Да л’ је сунце, да л’ је мјесечина? 

Нит’ је сунце, нит’ је мјесечина, 

Већ два златна рога од јелена.” 

То је _____________________________________. 2 

2. Повежи ауторе са књижевним делима која су написали.  

а) Мали принц Мирослав Антић 

б) Небо Антоан де Сент Егзипери 

в) Плави чуперак Десанка Максимовић 

г) Стрепња Стеван Раичковић 

д) Бисерне очи Сима Пандурoвић 2 

3. Напиши како се назива облик казивања у наведеном одломку: 

„Алекса Алексић и Иван Миражџић били су суседи. То су били прваци међу 

сељацима.” 

___________________________________________________________________ 2 

4. Наведи назив стиха на основу датог примера.  

„Виторог се месец заплео у грању” 

То је __________________________________________. 2 

5. Прочитај наведену строфу и попуни табелу: 

„Над острвом пуним чемпреса и бора, 

Младо, крупно сунце пржи, пуно плама; 

И трепти над шумом и над обалама  

Слан и модар мирис пролетњега мора:” 

а) Име аутора  

и назив песме 

б) Назив 

строфе 

в) Књижевни 

род 

г) Књижевна 

врста 

д) Форма 

приповедања 

     

 2 



6. Подвуци главну реч у наведеним синтагмама: 

мајица црвене боје, хаљина од чисте свиле, песма мог омиљеног певача 2 

7. Обележи бројевима ред речи у реченици по следећем моделу:  

СУБЈЕКАТ – АПОЗИЦИЈА – ПРЕДИКАТ – ОБЈЕКАТ – ПРИЛОШКА ОДРЕДБА.  

ПЕСНИК ЈЕ У XIX БРАНКО ВЕКУ ПЕСМУ НАПИСАО РАСТАНАК  

ЂАЧКИ СРПСКИ У РАДИЧЕВИЋ 2 

8. Распореди заменице на одговарајућа места: се, неко, нико, нешто, себе. 

а) лична заменица за свако лице: б) неодређене заменице:  в) одрична заменица:  

______________________________ ______________________ ____________________ 

 2 

9. Допуни реченицу  глаголским облицима глагола датих у заградама: 

_________________________ домаћи задатак, Марко ______________________ о Нини. 

(глаголски прилог садашњи глагола писати)  (перфекат глагола размишљати) 

 2 

10. Подвуци правилно написане примере:  

немој, недостајати, нај јефтинији, најједноставнији, не ћемо, ићи ћемо, не искрен,  

јеси ли, ми би смо, написаћу. 

 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ 

Друга група 

1. Како се зове стилска фигура у подвученом примеру? 

ЛАЗАР 

Вуков не вреди, ал вреди Обилићев! 

Мртав је Обилић живљи од живога Вука! 

Лепша је његова смрт, но Вуков живот! 

Приђи, Бајазите, и погледај како је лепа 

глава којом се купује царство небеско! 

То је _____________________________________. 2 

2. Подвуци у следећем одломку делове текста који представљају дијалог. 

МАЛИ (на вратима): Тата, могу ли ја да поведем Хектора? 

ОТАЦ: Поведи, брате, дабоме да га поведеш. 

МАЛИ (повуче се). 

ОТАЦ (наставља размишљање): Или, одем, рецимо, господину министру... 

МЛАЂА (на вратима): Татице, је л’ могу да понесем и моју лутку? 

 2 

3. Поред тачних тврдњи заокружи Т, а поред нетачних Н: 

а) Дескрипција је једно од главних обележја драмског текста. Т Н 

б) Радња у драми се развија кроз сукоб ликова. Т Н 

в) Дидаскалије су упутства редитељу и глумцима како да поставе  

драмско дело на сцену.  Т Н 

 2 

4. Разврстај речи ЦВЕТ, ВИСИБАБА, ЗУБИЋ, ТРН, БУБАМАРА, ЛИСТОВИ, 

ЛИСТИЋ, ЛИСТ, ЦВЕЋЕ, УЦВЕТАТИ на: 

а) просте речи: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

б) изведене речи: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в) сложене речи: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 2 



5. Наведи врсту риме која је заступљена у катрену:  

„Жуљаве руке одмара на плугу. 

  Дубоко дише, и као да дремље. 

  А ветар, ћухом пробуђене земље 

  Надојен, тресе седу влас му дугу.” 

                   (Вељко Петровић, Ратар) 

___________________________________________________________________ 2 

6. Подвуци главну реч у наведеним синтагмама: 

хаљина плаве боје, постељина од чисте свиле, прича мог омиљеног писца 2 

7. Обележи бројевима ред речи у реченици по следећем моделу:  

СУБЈЕКАТ – АПОЗИЦИЈА – ПРЕДИКАТ – ОБЈЕКАТ – ПРИЛОШКА ОДРЕДБА.  

ПЕСНИК ЈЕ У XX ДУЧИЋ ВЕКУ ПЕСМУ НАПИСАО ПОДНЕ 

СРПСКИ У ЈОВАН 2 

8. Разврстај заменице на одговарајућа места: ти, ко, ми, мој, твој, они, шта. 

а) личне заменице: б) упитне заменице:  в) присвојне заменице: 

____________________ ___________________ ____________________ 

 2 

9. Допуни реченицу глаголским облицима глагола датих у заградама: 

Она ______________________ да ________________________________ на приредби. 

       (потенцијал глагола волети) (презент глагола учествовати) 

 2 

10. Заокружи слово испред правилно написаних реченица. 

а) Не одговарам за ничије поступке. 

б) Ни за какво извињење нећу да чујем. 

в) Ни са ким не желим да се расправљам. 

г) О ниједном догађају не ћу да причам. 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 



ЗАВРШНИ ТЕСТ  

Прва група 

1. Допуни реченицу: 

Творци првог словенског књижевног језика били су ________________________ и 

____________________________, учена солунска браћа. Они су ________ године 

створили језик који је у науци познат под именом _______________________ језик. 

 2 

2. Повежи речи из леве колоне са називом врсте из десне (једна реч је вишак): 

зима прилог 

зимски узвик 

зимовати глагол 

зимус именица 

за заменица 

зар предлог 

звррр придев 

 речца 2 

3.Одреди падеж и службу подвучених речи: 

падеж служба 

а) Суботом идем на часове глуме.      ___________________   ___________________ 

б) Са обале смо видели брод.              ___________________   ___________________ 

в) Кренуо је на време из школе.         ___________________   ___________________ 

г) Десанка је рођена у Рабровици.     ___________________   ___________________ 

 2 

4. Одреди реченичне чланове: 

      Јесенас су ми донели нову књигу са шалама. 

Јесенас       ______________________________________________________ 

су донели   ______________________________________________________ 

ми                ______________________________________________________ 

нову књигу  ______________________________________________________ 

са шалама   ______________________________________________________ 2 

 



5. Анализирај подвучену синтагму: 

Заборавили смо да понесемо кожну лопту за одбојку. 

 

 

 

 2 

6. Одреди врсту комуникативне реченице: 

а) Жив ми и здрав био, синко! ______________________________________ 

б) Живео је веома дуго. ______________________________________ 

в) Живите ли добро? ______________________________________ 

г) Ух, што је живот леп! ______________________________________ 2 

7. Додај запету, тачку и запету, црту или заграду тамо где је потребно: 

а) Мисли на одмор али ради даље. 

б) Луј Пастер француски научник 19. век открио је вакцину против беснила. 

в) Волим да путујем рекла је Олга. 2 

8. Повежи ликове са књижевним делима у којима се појављују. 

Књижевно дело Књижевни лик 

а) Чиновникова смрт Јуца, Меланија 

б) Власт Арса, Милоје 

в) Поп Ћира и поп Спира Червјаков, Брижалов 

г) Покондирена тиква Фема, Евица 

 2 

9. Како се назива стих од десет слогова са цезуром после четвртог слога? 

„Боже мили,   /       чуда великога” 

 1. 2.   3.  4.  пауза   5. 6.  7. 8. 9.10. 

_________________________________________________________________ 2 

Служба 

синтагме: 

________________ 

Главна реч: 

 

________________ 

Придевски 

атрибут: 

________________ 

Падежни 

атрибут: 

________________ 



10. Повежи наслове књижевних дела са њиховим ауторима.  

Јован Стерија Поповић Плави чуперак 

Мирослав Антић Поп Ћира и поп Спира 

Антоан де Сент Егзипери Мали принц 

Бранислав Нушић Стрепња 

Стеван Сремац Власт 

Десанка Максимовић Покондирена тиква 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 

 



 

ЗАВРШНИ ТЕСТ  

Друга група 

1. Допуни реченице: 

Браћа Ћирило и Методије створили су први књижевни језик код Словена на основу 

дијалекта ________________________________________________________________.  

Прва словенска азбука зове се _____________________________. На двору бугарског 

цара Симеона _____________________________________ створили су другу азбуку која 

је била лакша за читање и дали јој име _____________________________________. 

 2 

2. Допуни следећу табелу као што је започето: 

Тешко ми је да признам да су твоји колачи укуснији. 

Реч  Врста речи 

тешко  

 заменица 

да  

колачи  

 глагол 

  

 2 

3. Одреди падеж и значење подвучених атрибута, па их искажи у синонимном 

падежу: 

Куче клемпавих ушију лајало је гласно. 

Падеж атрибута клемпавих ушију:  _______________________________________ 

Значење падежа: ______________________________________________________ 

Реченица са синонимним обликом атрибута: ______________________________ 

______________________________________________________________________ 2 



4. Одреди реченичне чланове: 

Анђела, моја комшиница, послала ми је прошле недеље писмо са путовања. 

моја комшиница ___________________________________________________ 

ми ___________________________________________________ 

прошле недеље ___________________________________________________ 

писмо ___________________________________________________ 

са путовања ___________________________________________________ 2 

5. Подвуци главне речи у следећим синтагмама: 

 правац старог друма          ова усамљена кржљава удовица 2 

6. Одреди врсту напоредног односа у следећим реченицама: 

а) Желела сам да путујем, али повређена сам. _______________________________ 

б) Поједи све кифлице, само једну остави. __________________________________ 

в) Напољу је облачно, пашће киша. ________________________________________ 

г) Звони, наставник излази, ми се опуштамо. ________________________________ 2 

7. Додај запету, тачку и запету, црту или заграду тамо где је потребно: 

Мајаковски Владимир Владимирович 1893 1930 руски песник Октобарске  

револуције увео у поезију језик улице и степенасти стих дела Облак  

у панталонама Флаута-кичма... 2 

8. Бранислав Нушић је аутор свих књижевних дела чији су наслови побројани. 

Прецртај наслове дела који не припадају драмској књижевности. 

Аутобиографија Аналфабета 

Власт Кирија Хајдуци 2 

9. Пажљиво прочитај следеће реченице. Поред тачних одговора заукружи Т,  

а поред нетачних Н: 

а) Дијалог је једно од главних обележја драмског текста. Т Н 

б) Историјска драма је епска књижевна врста већег обима у којој  

писац приповеда о ликовима и догађајима из историје. Т Н 

в) Драмска врста која садржи само један чин назива се једночинка Т Н 

 2 



10. Повежи имена ликова са насловом драмског дела из којег су.  

Арса Поп Ћира и поп Спира 

Фема Власт 

кнез Лазар Покондирена тиква 

Кањош  Кањош Мацедоновић 

Червјаков Бој на Косову 

слуга Милутин Чиновникова смрт 

Сида 2 

Број поена: __________________ Оцена: ___________________ 

Порука за тебе: 

5–8 Довољно! 

9–12 Добро! 

13–16 Врло добро! 

17–20 Одлично! 

 

 


