
Тестови за завршни – вежбање 

1. Прочитај одломак из дела” Књига за сваког дечака“ Виолете Бабић. У њему се налази 

једна реченица која није у вези са темом текста. Подвуци ту реченицу. 

Млади и алкохол 

Шта је то што младе привлачи алкохолу? Да ли је разлог што одрасли пију, или то што 

твој омиљенби глумац на фотографијама у новинама често држи чашу у руци, или што се 

на свим прославама и журкама наздравља и опија? Можда је, ипак, најбитнија породица. 

Емина мајка је посебно срећна. Тинејџер из породице у којој се пије алкохол пре ће 

пробати од оног чији родитељи не купују алкохол. 

  

2. У следећој реченици недостаје глагол: 

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: 

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 

  

11. У коме дели књиге можеш пронаћи годину штампања, место издавања и име уредника: 

а) појмовник    б) библиографија     в) импресум     г) садржај 

  

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                    __________________             _______________ 

Житије светог Симеона       __________________             _______________ 

Поп Ћира и поп Спира        __________________             _______________ 

Покондирена тиква             __________________              _______________ 

  

17. Одреди за подвучене речи падеж и значење: 

Учинио је то са страхом.          _________________      _____________________ 

Улази у кућу!                            _________________     ______________________ 

Узми од Ане.                             _________________     ______________________ 

  

18. Одреди стилско средство: 

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

„Ливада крај реке сања.“        ____________________________________________ 

„Душо моја!“                           ___________________________________________ 

  

19. Подвуци прави објекат: 

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

  



20. Бој на Мишару је песма _______________________ циклуса. 

тест 2 

1. Књижевни језик Срба у 16. веку био је: 

а) српскословенски     б) рускословенски     в) славеносрпски 

  

2. Повежи израз из леве колоне са одговарајућим значењем: 

1. загрејати столицу                                             а) савладати прве тешкоће 

2. ухватити маглу                                                 б) вредно се посветити послу 

3. разбити лед                                                       в) побећи, нестати 

  

3. Разврстај следеће речи: 

Мој најбољи друг Милан редовно пеца рибу на Дунаву. 

именица: ____________________________________________________________ 

заменица: ___________________________________________________________ 

придев: ______________________________________________________________ 

предлог: __________________________________________________________ 

прилог: ____________________________________________________________ 

  

4. Напиши скраћенице: 

ученик ____________       гимназија ________________  госпођа ________________ 

  

5. Ком веку припадају следеће године: 

1389. _______________ 1512. _______________1675. _______________ 



  

6. Подвуци један од понуђених глагола: требаш, будеш требао, треба 

Ти _______________ да се потрудиш. 

  

7. Заокружи слово испред реченице у којој је употребљен бирократски језик: 

Ана се запослила у школи.       Он је потписао сведочанство. 

Дошло је до раста цена.           Пишемо рекламе. 

  

8. Исправи правописне грешке: 

На бугарској страни старе планине извире височица, која је добила име по долини висок. 

Наши другари из македоније нису најбољи кумановски ђаци, али нама су нај дражи 

  

9. Подвучена реч у реченици „Баш си смор!“има значење: 

а) непријатно миришеш    б) спор си    в) досадан си    г) лудо си забаван 

  

10. Омиљени певач је дошао у твоју школу. Напиши вест о томе: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

11. Подвучени глаголски облик у реченици Ако не положите, убијам вас! је: 

А) описни презент    б) презент за будућност      в) прави презент 

  



12. Подвуци дијалог у  следећем одломку: 

„Следећег јутра девојчица рече: 

– Данас ће бити леп дан! 

– Да, и ја то очекујем. 

– Онда, идемо на излет!“ 

  

  

13. Заокружи наставак исказа: У приповедним текстовима користе се… 

придеви          прилози         глаголи радње          глаголи стања 

  

14. Особине лирске поезије су: 

приповедање          осећајност         описивање          сажет израз 

  

15. Препознај којим је стилом писан следећи текст: 

Потврда се издаје на зхтев родитеља ради регулисања права на дечји додтак и за друге се 

сврхе не може користити. 

____________________________________________ 

  

16.    Наведи на линији испид три кључне речи или синтагме из наведеног текста: 

Лисабон је најзападнија европска престоница. Смештена је на седам брда, од којих сваки 

врх има на врху тврђаву или видиковац. На једном брду је дворац Белем, који је био 

последња тачка коју су португалски морепловци видели у родној земљи пошто су се 

отиснули на море. За друге је та тачка лифт Санта Ђуста, 32 метра висока успињача. 

____________________________________________________________________ 

  



17. Како се зове књига у којој се могу пронаћи рецепти за спремање одређених јела: 

а) лексикон     б) енциклопедија    в) кувар      г) каталог 

  

18. Одреди врсту зависне реченице која је подвучена: 

Ова земља пропасти неће, јер ју је Свети Петар прекрстио штапом. 

а) односна       б) условна     в) узрочна       г) допусна 

  

19. Разврстај следече речи по начину постанка: 

Ада      јабучица      Петровдан      Петар      петровка       напрстак        добро 

извођење:______________________________________________________________ 

слагање: _______________________________________________________________ 

комбинована: _____________________________________________________ 

претварање: ______________________________________________________ 

  

20. Напиши састав од најмање пет реченица у коме ћеш образложити зашто мислиш да 

неко твог узрста треба да има или не треба да има џепарац. Дај свом саставу наслов: 

 

СИНТАКСА – 8. разред 

1. ТЕ ДВЕ РЕЧИ ПОЧЕШЕ ДОБИЈАТИ ОДСУТАН РИТАМ, КАО У СЛЕПЦА НА 

ВАШАРУ, И ОН КАО ДА САД ПРВИ ПУТ ОСЕТИ, СА СВОМ СНАГОМ 

НЕПОКОЛЕБЉИВОГ УВЕРЕЊА, ДА ЈЕ БОГАЉ И ПРОСЈАК. И НАЈЗАД ПРОСУШЕ 

СЕ ТИХЕ, КРУПНЕ ЦУЗЕ, КАО МАЈСКА КИША. 

– ГЛЕ, ГЛЕ ТИ ЊЕГА! – РЕЧЕ БЛАГОЈЕ. – ЗБОГ ТАКЕ СИТНИЦЕ ПА ПЛАЧЕ! 

Из датог одломка издвој: 

а) именски предикат ___________________________________________________________ 
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б) глаголски предикат __________________________________________________________ 

  

2. Одреди функцију (службу) подвучених реченичних чланова: 

ПРОШЛИ СМО ПОРЕД ЦРКВЕ У ЛЕЛИЋУ. ОСТАЛИ СУ СЈАХАЛИ НА ОВОЈ 

НИЗБРДИЦИ. ГРАДАЦ ЈЕ У ОВОЈ КЛИСУРИ ТАКО ДИВАН ДА СЕ ЧОВЕКУ МИЛИ 

ДА ГА ПОСМАТРА. 

а) У ЛЕЛИЋУ ______________ б) НА ОВОЈ НИЗБРДИЦИ _______________ 

в) ГРАДАЦ ________________ г) ЈЕ ТАКО ДИВАН ___________________ 

д) ЧОВЕКУ _________________ ђ) ГА _____________________________ 

  

3. Подвуци све зависне чланове именичких синтагми у одломку: 

У ДАЉИНИ, СА ПЛАНИНСКИХ ОВРШАКА, РАЗЛИЈЕГАЛО СЕ ПО УЗНЕМИРЕНОЈ 

ЗИМСКОЈ НОЋИ СТУДЕНО ВИЈАЊЕ ВУКОВА, МИЈЕШАЈУЋИ СЕ СА УРЛИКОМ И 

ЛОМЉАВОМ ВЈЕТРОВА. 

  

4. Одреди падеж и службу (функцију) следећих подвучених речи: 

1. ДЕЦА СУ ЈЕЛА КОЛАЧА И ТОРТИ ДО МИЛЕ ВОЉЕ. 

падеж _____________________служба __________________________. МЕСЕЦИМА СМО 

ЖАЛИЛИ ЗА ДИВНОМ ОСНОВНОМ ШКОЛОМ. 

падеж ____________________ служба ____________________________ 

3. ПРЕД СВИМА САМ ПОХВАЉЕН ЗА МАРЉИВ РАД. 

падеж ___________________ служба ____________________________ 

  

5. Подвуци све глаголске допуне и одредбе у одломку: 

Пилипенда уздахну, одмахну главом, па захватив половиму, сасу га у врелу воду, па 

мјешајом проврти кашу. Јела донесе њеколико зрна соли и спусти их у лонац. 



  

6. Подвуци зависне реченице, обележи их бројевима и одреди им врсту према значењу: 

А ТО ГАЗДА СВЕ СЛУША И РАЗУМЕ ШТО ОНИ ГОВОРЕ. КАД УЈУТРУ СВАНЕ, 

ОНДА ГАЗДА ЗАПОВЕДИ ДА СВЕ ПСЕ ПОТУКУ, ЈЕР СУ ГА ИЗДАЛИ. 

1. ___________________________  2. ____________________________ 

3. ___________________________  4. ____________________________ 

 7. Одреди врсту подвучених зависних реченица по значењу: 

ХРБАТ ДРВЕТА ПРИСЛАЊА НА УВО И СЛУША, КАО КАДА ЉЕКАР СТАВИ 

СЛУШАЛИЦЕ НА ПЛУЋА БОЛЕСНИКА. ЊЕГОВА ЖЕНА ДУБРАВка 

ЋУТКЕ ПРИЛАЗИ, КАО ЦАРСКОМ ПРСТОЛУ, ДА МАЈСТОРА НЕ ОМЕТА. ЗНА 

ТАЧНО ШТА  МУ ЈЕ ПОТРЕБНО. МАЈСТОРОВА СОБА ЛИЧИ НА ПРВОБИТНУ 

БИБЛИЈСКУ СЛИКУ У КОЈОЈ СЕ МНОГО ТОГА НАЗИРЕ. 

1. _______________________  2. _______________________________ 

3. __________________________ 4. ______________________________ 

  

8. У наредном одломку једном цртом подвуци придев у атрибутској, а са две црте у 

служби именског дела предиката: 

РЕТКО САМ КАД ВИДЕО ТАКВУ МОМЧИНУ. БИО ЈЕ ВИСОК И ПЛЕЋАТ. ИСПОД 

МОКРЕ КОШУЉЕ ОД КУДЕЉЕ РЕЉЕФНО СУ СЕ ИСТИЦАЛЕ ЊЕГОВЕ СНАЖНЕ 

МИШИЦЕ. КОВРЏАВА БРАДА ПОКРИВАЛА ЈЕ ПОЛА ЊЕГОВОГ МУШКОГ ЛИЦА. 

  

9. У наредним примерима подвуци реченичне чланове или чланове синтагми који су у 

напоредном односу, одреди тип напоредног односа, као и функцију коју ти напоредни 

чланови врше: 

а) УЧТИВ, ОДМЕРЕН И ЕЛЕГАНТАН ГОСПОДИН ОДВЕО ЈЕ СВЕШТЕНИКА И ЖЕНУ 

У УПРАВНИЧКУ ЛОЖУ. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



б) НАШИ ПРИЈАТЕЉИ НИСУ УЗЕЛИ ХОТЕЛСКУ СОБУ, НЕГО ПРЕНОЋИШТЕ КОД 

ПРИВАТНИКА. 

____________________________________________________________ 

в) НАДАМ СЕ ДА ЋЕМО СЕ ВИДЕТИ У НЕСЕЉУ ИЛИ СРЕДУ. 

_____________________________________________________________ 

10. С којим су прилошким значењем употребљене предлошко-падежне конструкције у 

следећим реченицама: 

а) Због превелике гужве човек се повуче дубље у хлад. 

____________________________________________________________ 

б) По равномерним ударцима препознајем тесарски рад мог ујака. 

_____________________________________________________________ 

в) Понизно сунце дошло је до њених ногу. 

_____________________________________________________________ 

г) И не гледајући пуно на пут, дечак изненада полете по лопту. 

_____________________________________________________________ 

д) После одмора у вароши Радкерсбургу, Исакович поче да их ломи вежбама при ходу. 

_____________________________________________________________ 

ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ…И ПРАВОПИС – 

8. разред 

 

1. Подвуци префиксе у следећим речима: 

ПРОХЛАДНО, ОКОВАТИ, НАЈЕСТИ СЕ, УЛЕТЕТИ, НЕЗНАЊЕ, ОСРЕДЊИ. 

2. Подвуци корен речи у следећим примерима: 
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ТРАВАРИЦА, БУКОВАЧА, ЦИГЛАНА, НИШТАРИЈА, ПЕКАРА, ЈАГЊЕШЦЕ 

3. Испиши имена становника следећих градова: 

а) ШИД ____________________  б) ПАНЧЕВО _______________________ 

в) ПЕРАСТ __________________  г) ИРИГ __________________________ 

д) КИКИНДА ________________ ђ) КРУШЕВАЦ _____________________ 

3. ПУТАРИНА, ПУТЕВИ, ПУТОПИСНИ, ПУТ, ПУТНИ, ПУТИЋ, УПУТИТИ, 

УСПУТНИ. 

речи разврстај ма: 

а) просте ____________________________________________________________, 

б) изведене ____________________________________________________________, 

в) сложене ____________________________________________________________. 

4. ШКЉОЦАТИ, КАСНИТИ, РОЈИТИ СЕ, ИСЕЉАВАТИ, ЈАЧАТИ, СКАКАТИ, 

БУЋНУТИ, КАПНУТИ, НОЋИТИ, КИСЕЛИТИ, ИЗНЕНАДИТИ. 

Глаголе из наведеног низа разврстај на оне које су настале од: 

а) глагола ____________________________________________________________, 

б) именица ___________________________________________________________, 

в) придева ___________________________________________________________, 

г) прилога ____________________________________________________________, 

д)узвика ____________________________________________________________. 

5. Подвуци изведенице у следећем низу: 

ИСПИСАТИ, ПРОТИВИТИ СЕ, ЗВЕЦНУТИ, ОЛАКО, НЕЧИЈИ, МАЈЧИНСКИ, 

ГЛУВОНЕМ, ИМЕНОВАТИ, САКРИТИ, РУМЕНКАСТ, ПЧЕЛАРСТВО, ОМАЛЕН. 

6. Исправи грешке у писању великог слова: 

црногорско приморје, владика данило, пресвета девица, источно римско царство, кумова 

слама, авион боинг, леонардо да винчи, велика госпојина. 



7.Писаним словима напиши правилно реченицу: 

ПРЕ НЕГО ШТО ЋЕ ДОЋИ У БЕОГРАД А ТО ЈЕ БИЛО ПРЕ ДВЕ ГОДИНЕ У 

ОСНОВНУ ШКОЛУ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ МАРИЈА МОЈА НАЈ БОЉА 

ДРУГАРИЦА ЈЕ ЖИВЕЛА У БАЧКОЈ У БАЧКОМ ПЕТРОВОМ СЕЛУ. 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Напиши следеће речи ијекавским изговором: 

ЦВЕТИЋ ________________  ПРИПОВЕДАЧ ________________________ 

СМЕШАН ________________РАЗУМЕО ____________________________ 

ПОБЕСНЕО __________________. 

9. Напиши правилно погрешно написане примере: 

до врага, фото-ћелија, авио јединица, угљен-диоксид, дан-данас, уздравље, ремек дело, 

несазнавши, Радио Београд, кир-Јања. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Напиши скраћенице за следеће примере: 

СВЕСКА _________________ УЛИЦА ______________________________ 

ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ____________ ИНЖЕЊЕР _______________________ 

И ТАКО ДАЉЕ _____________ ГИМНАЗИЈА _______________________ 

  

 

 



Морфологија – 8. разред 

1. Одреди у ком су падежу подвучене речи у наведеном одломку: 

МРГУД ЈЕ СЛЕГАО РАМЕНИМА. СПУСТИСМО СЕ У ЈАРУГУ, ВЕТАР СЕ СТИША ЗА 

ТРЕНУТАК – РАВНОМЕРНИ УДАРЦИ  СЕКИРЕ ЈАСНО ДОПРЕШЕ ДО МОГА 

СЛУХА. МРГУД МЕ ПОГЛЕДА И ЗАВРТЕ ГЛАВОМ. 

а) РАМЕНИМА _________________ б) У ЈАРУГУ ____________________ 

в) РАВНОМЕРНИ УДАРЦИ _______________г) СЕКИРЕ ________________ 

д) МЕ ____________________ ђ) ГЛАВОМ _________________________ . 

  

2. – ТУ ТИ ЈЕ ОТАЦ! ЧЕКАЈ ДА МУ КАЖЕМ! 

КАКО БЕШЕ ТЕК ЗОРА, И ПУТНИЦИ НЕОДЛУЧНО СТАЈАХУ НА ОБАЛИ, ТО И 

НЕХОТИЦЕ СВИ ОБРАТИШЕ ПАЖЊУ ОВОЈ СЦЕНИ. СВЕТ СЕ РАСКЛОНИ У ДВА 

РЕДА, ПУШТАЈУЋИ НАПРЕД ИНВАЛИДА. 

____________________________,  _______________________________, 

_____________________________,  ______________________________, 

_____________________________,  ______________________________, 

_____________________________,  ______________________________. 

3. Подвуци све непроменљиве речи у следећој реченици: 

СОБА ПРЕМА ВОЋЊАКУ, И ПОРЕД ДВА ПРОЗОРА, БИЛА ЈЕ СЕНОВИТА, СКОРО 

МРАЧНА, ОБАСЈАНА СУНЦЕМ ИЗЈУТРА, И УВЕК У НЕКОЈ ДУБОКОЈ ТИШИНИ. 

4. Одреди којој врсти речи припадају подвучене речи: 

КОД МОСТOВА ИХ ЈЕ ПОДЕЛИО У ДВА ТАБОРА И ЛИЧНО ИХ ВОДИО ЈЕДНЕ 

ПРОТИВ ДРУГИХ. 

а) КОД ____________________  б) ИХ  _____________________________ 

в) ЈЕ ______________________  г) ДВА ___________________________ 

д) ТАБОРА _________________  ђ) И _____________________________ 



е) ЛИЧНО _________________  ж) ПРОТИВ _________________________ 

5. Поред датих глагола допиши облик мушког рода једнине трпног придева: 

а) ЗАГРИСТИ_________________  б)НОСИТИ _______________________ 

в) ДОНЕТИ ___________________  г) МАЗИТИ ______________________ 

д) ТРЕСТИ ____________________ ђ) МЛЕТИ _______________________. 

6. Напиши компаративе придева: 

а) ТЕСАН _____________________ б) ДОБАР ______________________ 

в) ВРУЋ ______________________ г) МЕК __________________________ 

д) ДАЛЕК _____________________ ђ) ЧЕСТ _______________________ 

7. Подвуци бројне именице у наредном низу: 

ЧЕТВОРО, ПЕТАК, ТРЕЋИ, СТОТИНА, ДВОЈКА, ПЕТИЦА, ШЕСТИ, ТРОЈКА, ЈЕДНИ. 

8. БИО САМ ВЕСЕО СВЕ ДОТЛЕ, АЛИ КАД МЕ ДЈЕД ПРЕДАО УЧИТЕЉИЦИ И БРЗО 

КРЕНУО ИЗ РАЗРЕДА, МЕНЕ ОДЈЕДНОМ СПОПАДЕ ТЕШКА ТУГА. УЧИНИ МИ СЕ 

ТАДА ДА ГА НИКАД НЕЋУ ВИДЈЕТИ И СУЗЕ МИ СЕ НАГЛО НАРЕСИШЕ У 

ОЧИМА. 

Издвој све прилоге и одреди какви су по значењу. 

____________________________, _____________________________, 

____________________________, _______________________________, 

____________________________, _______________________________. 

9. СТАРАЦ СУВО УЗДАХНУ И КРЕНУ С ТРГА, ВОДЕЋИ ПОГРУЖЕНО НА ПРИВУЗИ 

СТЕОНУ КРАВИЦУ ЧИЈЕ СЕ ОБЛО ВИМЕ ЈЕДВА РАСПОЗНАВАШЕ У ОШТРОЈ 

ЗИМСКОЈ ВЕЧЕРИ. 

Из дате реченицеиздвој: 

а) придеве ____________________________________________________________ 

б) прилоге ____________________________________________________________. 



10. Глагол ПИТАТИ напиши у следећим облицима пасива са трпним придевом (мушки 

род једнине): 

а) перфекта (3. л) _____________ б) футура 2 (2. л) _________________ 

в) футура (1. л) _______________ г) потенцијала (1. л) _______________ 

 
 
 


