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1. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ

1. Заокружи слово испред тачних тврдњи:
а) Пореклом језика научници су почели да се баве у 19. веку.
б) Моћ говора је својство које поседују само људи.
в) Језик је биолошка, социолошка и психолошка појава.
г) Комуникативна функција језика није његова најважнија функција.

2. Допуни дефиницију:

Језик је  знакова који човеку омогућава развијени друштвени и ду-

ховни живот, а остварује се у  међу људима.

3. Наука о језику, која детаљно објашњава структуру људског језика назива се 

.

4. Повежи термине који се односе на еволуцију језика са њиховим значењем: 

моногенеза еволуција језика у оквиру врсте

филогенеза еволуција језика потекла из више паралелних извора

полигенеза еволуција језика потекла из јединственог извора

5. Поред наведених карактеристика напиши о којој језичкој функцији је реч:
а) Језиком се преносе искуства и знања из прошлости из једне генерације у дру-

гу.

Функција је 

б) Језик омогућава људима обликовање, фиксирање и преношење мисли, 
осећања и знања.

Функција је 

в) Језик омогућава човеку да изрази осећања и мисли о свету који га окружује.

Функција је 

6. Бројевима означи хијерархијски редослед језичких јединица у језичком си-
стему:

текст (дискурс)        речи         гласови         реченице
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7. Направи што дуже речи од понуђених слова:

а) римбулецоугм 

б) усуадфнтухбх 

в) еивквжфкмиае 

8. Правила одређеног језика која дозвољавају одређене комбинације, а искљу-

чују друге, прописана су  .

9. Заокружи слова испред реченица које нису састављене по правилима српског 
језика:
а) Вељко тренира кошарку.
б) Вељко тренира кошарка.
в) Тренирај, Вељко, кошарку!
г) Вељко тренираће кошарка.
д) Кошарку тренира Вељко.

10. Поред тврдње напиши о ком својству језика је реч:
а) Помоћу органиченог броја гласова могуће је створити хиљаде речи, а оне се 

даље могу комбиновати у безброј реченица. 

б) Језик омогућава човеку да несметано говори не само о садашњости, већ и о 
будућности и прошлости, као и о удаљеним просторима и непостојећим ства-

рима. 

в) У складу са својом природом човек непрекидно може стварати нове исказе. 

11. Како се назива комуникација која се одвија без употребе речи?

Назива се 

Насупрот њој стоји 

12. Објасни шта подразумевају наведени невербални знакови комуникације:

а) мимика 

б) акустички знакови 

в) гестикулација 

г) визуелни знакови 
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13. Шта чини вербалну комуникацију?

Чине је  и  .

14. Утврди који је говорни чин употребљен у наведеним примерима:

а) Паркирање није дозвољено. 
б) Марија је одличан ђак. 
в) Молимо вас да затварате врата! 
г) Не гази траву! 
д) Ти си крива за то! 

15. Одреди коју језичку јединицу илуструју следећи примери:

а) девојка зелених очију, смешан до суза, књига о шаху 
б) Не, мој живот није роман. Он је сав од малих прича, од многих малих дого-

довштина, веселих и тужних, но у тим је причама увек присутан дечак, као 

што сам и ја присутан у његовим причама... 

в) Дечак купи дивље кестенове који су се сакрили у рупе на травњаку и ставља 

их под образе. 

д) пре – пис – ив – а – ти 

16. Одреди која грана науке о језику је у питању:
а) То је научна дисциплина која проучава гласовне алтернације (промене) које 

настају при промени облика речи и у творби речи. 

б) Научна дисциплина која се бави реченицама, синтагмама (њиховим врстама 

и функцијама) и речима, и њиховим функцијама. 

в) Део је науке о језику који проучава значење речи и израза, као и значењске 

односе међу речима, њихово порекло и употребу. 

17. Од грчких речи lexikon која значи речник и grapho која значи пишем настала 

је језичка дисциплина која се зове .

Она се бави  .

18. Подвуци појмове који се односе на фонетику и фонологију:

морфема     графема     слог     лексема     акустика     артикулација     фонема

19. Заиграјте игру „глувих телефона“. Професор нека крене први, тако што ће 
смислити адекватну реченицу или стих. Након једног круга, донесите закључке 
који се односе на комуникацију. Шта нам ова игра показује?
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2. РАСЛОЈАВАЊЕ ЈЕЗИКА

1. Територијалним раслојавањем настају , социјалним 

настају , а функционалним 

2. Одреди врсту раслојавања коју илуструју следећи примери:

а) Ће изедеш голем ћутек. 

б) Клиничка слика је уредна. 

в) Обновио сам трећу годину. 

г) Тако остаде мост без имена и знака. 

3. Идиолект је 

4. Дијалекат је , а научна дисциплина 

која проучава дијалекте назива се  .

5. Заокружи слово испред тачно означеног односа између датих појмова:
а) дијалекат = локални говор б)  дијалекат = књижевни језик   
в) дијалекат ˃ локални говор

6. Замени на одговарајући начин стари глас јат и напиши како дата реч гласи у 
различитим изговорима:

ДѢТЕ

а) екавски б) ијекавски в) икавски 

7. У основи српског књижевног језика су  и 
изговор.

8. Одреди ком изговору (екавском, (и)јекавском или икавском) припадају сле-
дећи текстови:
а) Ал› је ђаво али су мађије,

али нешто теже од обоје!
кад је виђу ђе се смије млада
свијет ми се око главе врти.                                                          
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б) Била два попа – али не она два попа што су једном 
остали сами у свету, па се сваки од њих тужио и тешио да би му 
далеко лакше било животарити само да нема онога другог – не, 
дакле, та два попа, него друга два, и живела су у једном селу
у Банату.

в) – Не лудуј, несритно дите! – рече мудри кнез, обзирући се.
– Сад кад баш триба да отвориш очи, а ти... Све ћу ти исказати.
Ајдемо даље! Ајдемо даље!

9. Повежи дате градове са дијалектима којима припадају:

Нови Пазар призренско-тимочки

Ниш шумадијско-војвођански

Крушевац источнохерцеговачки

Ваљево зетско-рашки

Никшић косовско-ресавски

10. Одреди којим дијалектима припадају наведене особине:
а) Чува стари полугласник Ъ,  који се у осталим штокавским дијалектима развио 

у а (петЪк уместо петак); 

б) Имају јекавско јотовање (ђевојка ум. дјевојка); 

 и 

в) Имају четвороакценатски систем (два силазна и два узлазна акцента и постак-
ценатске дужине);

 и 

г) Глас ф замењује се гласом в (вабрика ум. фабрика) 

11. Који дијалекти су узети за основицу српског књижевног језика?

 и 

12. Заокружи слова испред дијалеката екавског изговора:

а) шумадијско-војвођански  б) призренско-тимочки в) зетско-рашки     

г) косовско-ресавски д) источнохерцеговачки
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13. Напиши како дати дијалекатски облици гласе у књижевном језику:

Дијалекат  Књижевни језик

Млого сам чито. 

Несмо још стигли. 

Умим ти ја то урадит. 

Био сам у школу. 

Она је стареја сестра. 

За срићу мало триба. 

Он ја ка међед. 

14. Подвуци речи које спадају у књижевни језик:

ђе, рана, звизда, дјед, њиову, гдје, гледо, храна, радос, не шће, хтјела, вриме

15. Повежи дате одломке са дијалектом на ком су написани:
а) – Па ће се женим...

– Е, што чекаш? ... Искаш паре, мираз?!...
– Јок, чорбаџијо, девојку си искам!... „Мираз“... 
нишлијски мираз! Што ће ми давају у мираз? шумадијско-војвођански
Једну кесу леблебије...

б) Вељко је био танка и висока струка, смеђе косе и 
врло мали’ бркова, дугуљасти’ суви’ образа, широки’ 
уста и подугачка, мало покучаста носа; и није му млого 
више било од 30 година кад је погинуо. 
По срцу и по телесном јунаштву био је први 
не само у Србији, него се може слободно рећи призренско-тимочки
и у цијелој Европи свога свуд ратнога времена. 

в) – И-ју, господин-попо, баш сте ви враг! А ди су крофне?!
– Хе, хе, појео их, милостива!
– Та, и’те, ви се само шалите. Ди сте и’ сакрили?
– Па појео, милостива!
– И-ју, мене жалосне! Зар тол’ке крофне?! источнохерцеговачки

16. Говорник ког дијалекта би на ове начине изговорио следећу реченицу?

а) Куде си ми? 

б) Ђе си? 

в) Ђе с’, болан? 

г) Де си, бре? 
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17. Подвуци дијалекатске речи у следећем тексту и напиши како гласе књижевни 
облици тих речи:

Да знајеш моме, мори, да знајеш, каква је жалба за младос’, на порта би ме че-
кала, од коња би ме скинула, у собу би ме унела, у уста би ме љубила – оф, аман, 
заман, младо девојче, изгоре ми срце за тебе!...

18. Који дијалекат обухвата територију источне Херцеговине, северозападни део 
Црне Горе, део западне Србије, као и делове Босне и Хрватске?

19. На мапи означи куда се простире призренско-тимочки дијалекат. 

20. Напиши како гласе наведени дијалекатски облици у савременом језику:

слза

дЪн

дзид

да гу дадем

страота

Наведене речи припадају  дијалекту.
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21. Који дијалекат се простире на територији означеној жутом бојом на мапи?

ИТАЛИJA
АУСТРИJA

Риjека

Загреб

Задар

Бихаћ Бањa Лука
Тузла

Зеница

Сараjево
Мостар

Осиjек

Суботица

Нови
Сад

Зрењaнин

Панчево
Београд

Крагуjевац

Чачак

Ниш

Косовскa
Митровица

Титоград

БУГАРСКА

ИТАЛИJA

J a д р а н с к о  м о р е

РУМУНИJA

МАЂАРСКА

СЛОВЕНИJA

АЛБАНИJA МАКЕДОНИJA

ХРВАТСКА

КОСОВО

ЦРНА ГОРА

ВОJВОДИНА

ЦЕНТРАЛНА
СРБИJA

ХЕРЦЕГОВИНА
БОСНА И

Сплит

То је  дијалекат.

22. Коју појаву илуструје дијалекатски пример полећела? 

Илуструје 

У књижевном језику он гласи  .

23. Попуни табелу:

Дијалекатски облик Књижевни језик

Почо је.

Живим на Цетињу.

кавана

тепик

Доћи ћу.

Туку се.

24. У наведеним примерима дат је дијалекатски акценат. Прочитај наглас, а за-
тим заокружи акцентовани слог у књижевном језику:

недеља недеља
имала имала
данас данас

рука рука
ципела ципела
младожења младожења

25. Пронађи одломке из филмова Ивкова слава, Петријин венац, Зона Замфиро-
ва, и Лајање на звезде, и утврди који дијалекат је употребљен у сваком од њих.
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3. ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

1. Наведи групе словенских језика:

,  и 

2. Прецртај уљеза:
а) руски, чешки, белоруски, украјински
б) пољски, чешки, словеначки, словачки, лужичкосрпски
в) српски, хрватски, словеначки, бугарски, македонски, старословенски, лужич-

косрпски

3. Допуни реченице:

а) Браћа  и  саставила су прву словенску азбу-

ку и превели богослужбено  на словенски језик. Године 

 започиње њихова Моравска мисија.

б) Прво словенско писмо била је  која је настала у  веку, 

а књижевни језик који је њиме писан назива се  .

в) Глагољицу је створио  и она је добила назив према глаголу 

глаголати, што значи , а ћирилицу су саставили 

 коју су у част  назвали тако.

4. Наведи најзначајније споменике старословенског језика:

Писан глагољицом 

Писан ћирилицом 

5. Шта је то редакција?

Рдакција је 

Српска редакција старословенског језика назива се 

6. Како се једним именом називају све редакције старословенског језика?
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7. Заокружи тачан одговор:
Мирослављево јеванђеље је писано:

а) српскословенским језиком, глагољицом
б) старословенским језиком, ћирилицом
в) српскословенским језиком, ћирилицом
г) старословенским језиком, глагољицом

8. Повежи назив дела са временом његовог настанка:
Житије Светог Симеона XIV век
Повеља Кулина бана XIII век
Душанов законик XIII век
Житије Светог Саве XII век

9. Допуни реченицу:

Повеља Кулина бана и Душанов законик представљају прве  

документе, и писани су  језиком. 

10. Како се зову руски учитељи које 1726. године шаље Русија у помоћ Србима 
на територији Аустроугарске?

Зову се  и 

11. Повежи дела Захарије Орфелина и Јована Рајића са језиком на којем су на-
писана:
Плач Сербији народни језик
Биографија Петра Великог народни и рускословенски језик
Бој змаја с орлови руски језик
Историја разних словенских народов руски језик

12. Које две школе су отворили ови руски учитељи у Сремским Карловцима?

 и  .

13. Допуни реченицу:

Славеносрпски језик представља мешавину  и језика  

, српскословенског и .  

Због овога се често назива  или  

језиком.
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14. Прво дело штампано славеносрпским језиком је ,  

из  године, а аутор је  . Ово дело је 

први српски  . 

15. Допуни табелу:

српскословенски језик

од IX до XII века

славеносрпски језик

од пол. XVIII до краја XVIII века 

16. Бројевима означи хронолошки ред књижевних језика који су били у употре-
би код Срба:

рускословенски     старословенски     српскословенски     славеносрпски

17. Подвуци имена писаца који су писали славеносрпским језиком:

Јован Стерија Поповић,    Захарија Орфелин,    Свети Сава,    Сава Мркаљ,  
Црноризац Храбар,    Милован Видаковић

18. Допуни табелу:

9. век Црноризац Храбар

Бој змаја с орлови народни језик

Житије Светог Симеона Свети Сава

18. век Славеносрпски магазин

19. Напиши како следеће речи гласе у савременом језику:

сынъ 

каменьмъ 

конь 

дѹша 

воѥвода 

полѥ 

племѧ 

моѥмѹ 
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20. О коме је реч?
Стварао је на крају српскословенске епохе.
Делао је на територији Аустроугарске.
Био је познати беседник.
Своје беседе записао је на народном језику.

21. Испод датих илустрација напиши о ком делу је реч:

   

  

22. Који књижевни језик је код Срба био најдуже у употреби?

23. Који писац је први почео да се залаже за потребу писања на народном језику?

То је био 

24. У следећим реченицама подвуци славеносрпске речи и напиши како оне гла-
се у савременом језику:
а) Мислим дати на штампу једну књигу која ће се звати Савет здраваго разума, 

на ползу мојега рода. 

б) Љубав к отечеству није могуће довољно описати. 
в) Живот и прикљученија је аутобиграфија коју је написао Доситеј Обрадовић. 

г) Он је имао дерзновеније за овако велики подухват. 
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4. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА

1. Допуни реченицу:

Фонетика је наука која проучава  (артикулацију) и 

 (акустичка својства) гласова. 

 је основна јединица фонетике. 

2. Поред тврдњи које су тачне напиши Т, а поред оних које нису тачне Н:
а) Гласови настају док удишемо ваздух.
б) Најважнији орган говорног апарата је гркљан.
в) Језик, задње (меко) непце и усне су покретни говорни органи у усној дупљи.
г) Гласне жице (гласнице) су два мишићна набора у гркљанској дупљи.
д) Сви органи говорног апарата заједно дају конкретан глас.
ђ) Говорни органи имају само функцију говора.

3. Допуни следећи текст одговарајућим речима:

говорни органи     консонанте     препрека     ваздушној струји       самогласнике

Приликом изговора гласова  заузимају различите 

положаје, при том пролаз  може бити слободан или се 

може формирати . На основу овога, гласови српског језика деле се 

на (вокале) и сугласнике ( ).

4. Подвуци лабијализовани високи вокал :

А     Е     И     О     У

5. Подела вокала на оне предњег, срењег и задњег реда условљена је поме-
рањем ког говорног органа?

назад  меко непце  горе  зуби  језик  напред  доле

Померањем  и то  или .

6. Повежи:
А лабијализовани вокал, задњег реда
Е нелабијализовани вокал, високи
И вокал средњег реда, ниски
О средњи вокал, предњег реда
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7. Заокружи тачне тврдње:
а) Приликом изговора вокала ваздушна струја наилази на препреку.
б) Приликом изговора вокала гласне жице трепере.
в) Нису сви вокали звучни.
г) Вокали се називају још и тонови.
д) Приликом изговора вокала гласне жице не трепере.

8. Допуни табелу:

вокали прави консонанти сонанти

звучни з /

безвучни п ф

9. Неки гласови не припадају следећим низовима. Пронађи их и подвуци.
а) Л  Р  П  Н  Ј  Љ  З  Њ  М  В
б) Ј  Љ  Ш  К  Њ  Ћ  М  Ж  Џ  С  Ч  Ђ
в) Ђ  В  Ч  Ћ  Н  Џ  Л  Ц

10. Разврстај гласове из следеће пословице према задатим групама:
Лепо је рат ратовати са лепим девојкама.

а) сонанти 

б) уснени 

в) зубни 

11. Попуни табелу тако што ћеш за сваки глас написати какав је по начину творбе:

Начин творбе

П

Г

Ц

Ж

12. У следећим речима подвуци глас који се тражи:
а) ОБЛАЧНА надзубни (алвеоларни) сонант
б) УСКОМЕШАТИ СЕ предњонепчани струјни консонант
в) ИЗЊИХАТИ назални сонант
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13. Подвуци глас који не припада низу и напиши због чега он не припада оста-
лим гласовима:

Б   П   Џ   Д   Т   Г   К

Овај глас не припада низу зато што је он , а остали гласови 

су  .

14. Повежи:
веларни сливени
африкате уснени
фрикативни струјни
лабијални задњонепчани

15. Наведи:

а) уснено-зубни сугласник који нема звучног парњака 

б) зубни, струјни сугласник при чијем изговору гласне жице трепере 

в) звучни двоуснени назал 

16. Допуни табелу:

Место изговора Начин изговора Звучност 

К

Ћ

Ш

Ф 

17. Део науке о језику који проучава улогу звука у целокупном језичком систему 

назива се . Њена основна јединица је  .

18. Замени одређене фонеме у речи ЛУК и направи што више нових речи:

19. Усправним цртама подели следеће речи на слогове:

учионица     намештај     професорка     распродати     братство     прикупити

20. Подвуци речи у којима се појављује слоготворно р:   

заграђивати размрљавити крвнички закрпити реконструкција уцрвљати се
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21. Усправним цртама подели следећи стих на слогове:

Гнев ми,   богињо,   певај Ахилеја,   Пелеју сина. 

Како се назива овакав стих?   

Назива се 

22. Вино пије, Краљевићу Марко.

Овај стих има  слогова и назива се .

У наведеном примеру народни певач употребио је субјекат у вокативу.
Објасни зашто.

23. Заокружи слово испред примера у којем је тачно извршена подела на слогове:
а) Ру|ме|не пру|ге већ ша|ра|ју да|ле|ки за|пад,

Кло|ну|о по|чи|ва свет. Са мир|них да|ле|ких по|ља
У|мор|ни ра|тар с пес|мом жур|но се но|ћи|шту спре|ма
И са|мо час по час за|је|чи ша|ре|на до|ља.

б) Рум|ен|е пру|ге већ ша|ра|ју дал|еки за|пад,
Кл|ону|о по|чи|ва све|т. Са ми|рних да|ле|ких пољ|а
Умо|рни ра|тар с пес|мом жу|рно се но|ћи|шту с|пре|ма
И само час по час за|је|чи шар|ена дољ|а.

24. Заокружи примере који су правилно растављени на крају реда:
а) .......... машт- б) ...........vol-  в) ........ дан-
 а .................  ja ………….  -данас ........

г) .........у-  д) ......... пољс- ђ) .......нош-
 поредити.....  ки.........  ња.........
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5. МОРФОФОНОЛОГИЈА

Једначење сугласника по звучности

1. Примени правило о једначењу сугласника по звучности по наведеном шабло-
ну и напиши како смо добили следеће речи:

поруџбина = поруч(ити) + бина

потпетица 

бесконачан 

слатко 

хлепчић 

веридба  

2. Допуни реченицу:
Од глагола БЕЛЕЖИТИ добили смо именицу БЕЛЕШКА у којој видимо да је звуч-

но  замењено безвучним  јер се нашло испред безвучног  .

3. На линији напиши гласове код којих долази до једначења:

поткровље    д + к  т

ропство 

отпутовати 

друкчији 

испорука 

уџбеник 

збогом 
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4. Допиши Д или Т на одговарајућа места у следећим речима:

а) сре ство б) пре косовски в) насле ство г) по свест

д) пре сказање ђ) по сетник е) пре час ж) пре седник   

з) пре последњи и) о шкринути ј) о сести к) по писати

5. Дате речи разврстај у понуђене колоне:

доласка, Вашингтон, отцепити, натприродни, просидба, одмерити, судство, 
одштампати, открити, испричати.

извршена је гласовна промена: 

није извршена гласовна промена:

6. У следећим паровима подвуци правилно написано страно властитио име:
а) Вашингтон/Вашинктон б) Редфорд/Ретфорд в) Мегдоналд/Мекдоналд

г) Хонгконг/Хонконг д) Хабзбург/Хапсбург ђ) Јанкце/Јангце

7. Допуни реченицу:

Када се у једној речи нађу један до другог два  неједнака 

по , они се једначе, и то тако што се увек  једначи 

према  .

8. Објасни шта се илуструју следећи примери:

адхезија     трансгресија     јурисдикција

Ови примери илуструју  јер су у пи-

тању речи  .

9. Реч ПРЕДШКОЛСКИ је пример за одступање од једначења сугласника по звуч-
ности.
Правило гласи да се  . 

10. Препиши дате реченице исправљајући грешке:
Највише волим да отслушам неки добар концерт или да отшетам на добру позориш-
ну претставу. Тада се потсетим колико је лепо изкључити се на трен из реалности.
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Једначење сугласника по месту творбе

1. Допуни дефиницију:

Када се зубни сугласници  и  нађу испред предњонепчаних сугласника 

, они прелазе у предњонепчане  и .

2. Према обрасцу напиши како су настале следеће речи:

пашче = пас + че

ижџикљати 

сналажљив 

шчепати 

3. Допиши Н или М на одговарајућа места у следећим речима:

а) бо бона б) једа пут в) одбра бени

г) зеле баћ д) ва брачни ђ) стра путица   

4. Објасни поступно како је настала реч ОБРАШЧИЋ:

Гласовна промена која претходи једначењу сугласника по месту творбе назива 

се  .

5. У следећим паровима подвуци правилно написано страно властитио име:
а) Истанбул/Истамбул б) Канбера/Камбера в) Винблдон/Вимблдон

г) Нирмберг/Нирнберг д) Зимбабве/Зинбабве ђ) Ханбург/Хамбург
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Губљење сугласника

1. Поступно објасни на који начин смо добили реч БЕЖИВОТАН:

Најпре је извршена гласовна промена , 

а затим  .

2. Допуни табелу:

додатак
задаци
тренуци

предак
зализак

3. Како гласе следећи облици придева женског рода у мушком роду:

болесна  масна 

часна  радосна 

Због чега у овим примерима долази до губљења сугласника т?

 .

4. Које су три гласовне промене извршене у примеру ИШАРАТИ?

,  и 

 .

5. Изведи придеве од следећих имена:

а) Њујорк  д) Монако  

б) Квебек  ђ) Праг 

в) Пекинг  е) Бангкок 

г) Мелбурн  ж) Санкт Петербург  

6. Наведи примере који илуструју одступање од губљења сугласника:

а) суперлатив придева 

б) код сложеница 

в) реч страног порекла са суфиксом -киња 
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7. Напиши број 600:

а) словима 

б) да означава редни број 

в) да означи нешто што има 600 година 

г) да означи неког ко има 600 година 

8. Често у кафићима и ресторанима срећемо 
ово: 

Реч  написана је по-
грешно.

Она треба да гласи  

зато што се сугласник  губи испред 

 .

Аимилација и сажимање самогласника

1. Подвуци тачан одговор:
Реч асимилација значи:

разједначавање     изједначавање     сажимање

2. Промени заменицу који кроз падеже у једнини:
Н.
Г.
Д.
А.
В.
И.
Л. 

У којим падежима запажаш асимилацију и сажимање самогласника?

У , ,  и 

 .
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3. Докажи да је у следећим речима дошло до сажимања самогласника:

танан,     соко,     сат,     со

4. Наведи што више примера за одступање од сажимања самогласника:

До сажимања самогласника не долази у  и 

у  .

Палатализација

1. Напиши како гласе следећи облици:

а) вокатив једнине од именице ВУК 

б) компаратив придева СТРОГ 

в) умањеница од речи ДАХ 

2. Допуни реченицу:

Гласовна промена у којој задњонепчани гласови ,  и  испред наставка 

за промену и творбу речи  и  прелазе у предњонепчане гласове ,  и 

, назива се палатализација.

3. Допуни табелу према задатом обрасцу:

јунак јуначина К : Ч

ручка

тиши

прашина

брижан

Божић
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4. Напиши како гласи присвојни придев од следећих именица:

а) Ленка  ђ) другарица 

б) Зорица  е) владика 

в) Грујица  ж) Миха 

г) стриц  з) рукометашица 

д) Копривица  и) издајица 

5. Издвој речи у којима су извршене гласовне промене и одреди које су:
Вожња ка Милициној кући претстављала је велики изазов.

6. У наведеним паровима подвуци облик који је правилан:
а) рукица/ручица в) снашица/снахица ђ) сликица/сличица

б) књигица/књижица г) ракић/рачић е) рожић/рогић

Сибиларизација

1. Напиши како гласе тражени облици:

а) множина именица ЈУНАК, РАЗЛОГ, ОРАХ 

б) датив и локатив именица СТРУКА, НОГА, СВРХА 

2. Допуни реченицу:

Гласовна промена у којој задњонепчани гласови ,  и  испред наставка 

за облик и творбу речи који почињу са  прелазе у зубне гласове ,  и  
назива се палатализација.

3. У следећим реченицама пронађи грешке и исправи их:
а) Купила сам дивне рођендански поклоне Јованци и Милци.

 

б) На журци смо причали о њеној бризи.

 

в) И тој препреки има решења.
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4. Напиши речи у загради у одговарајућем облику:

а) Прошле године сам био у  (Америка) на размени студената.
б) Ове године ћемо летовати на  (Корзика), острву које припа-

да Француској.  

в) Пратићемо уживо АТП турнир у  (Доха). 

г) Срби живе на  (Аљаска) од најранијих дана.

д) На  (Волга) и њеном току кроз Русију налазе се бројни пре-
лепи градови.

5. Подвуци правилно написане речи:

фризерци    симболици    стотки    тачци    тачки    лизи     битки    бици    епици

Јотовање

1. Попуни табелу:

инструментал јд. им. ВЕСТ

компаратив придева РЕДАК

интрументал јд. им. САВЕСТ

трпни гл. придев УЧЛАНИТИ

трпни гл. придев ЗАЛЕПИТИ

2. Објасни како су настале следеће речи:

цвеће (цвет)  т + ј  Ћ

а) рођак 

б) стење 

в) грмље 

г) виши 

д) капљица 

ђ) бржи 

3. Које две гласовне промене су извршене у речи КАЖЊЕН? Покажи поступно.

Извршено је  и  .
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4. Према датим екавским, напиши ијекавске облике:

а) деца  г) дело  

б) летети  д) песма  

в) недеља  ђ) лето  

5. Напиши како гласи компаратив следећих придева:

а) чист  г) бесан  

б) строг  д) сладак  

в) тесан  ђ) висок  

У ком придеву нема јотовања? У придеву 

Непостојано а

1. Подвуци речи у којима запажаш непостојано а:

поклопац     часна     мудрац      дрска     таоци     сведок     читалац     студент

2. Именице из заграде стави у одговарајући облик:

а) Добила сам много  (писмо) од мојих  
(обожавалац).

б) Поред базена увек се налази по неколико  (спасилац).

в) Он је имао углед једног од најбољих  (мачевалац) на двору. 

г) Од многобројних  (концерт) на којима сам био, највећи 
утисак ми је оставио онај у Будимпешти.

У ком падежу се налазе све именице?
У _________________________________________ .

3. Исправи грешке у следећим реченицама:
а) Самном су ишла два пријатеља. 

б) Када сам се попео на врх планине, предамном је пукао чаробан поглед.

в) Гледаш крозаме и не пратиш шта ти причам.

г) Важно је узасе имати најбољег пријатеља.
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4. Напиши генитив множине следећих именица:

а) експерт  г) субјекат 

б) песимизам  д) лавиринт  

в) лингвиста  ђ) спектар  

5. Које су две гласовне промене извршене у примеру БЕСКРАЈНА?

 и  .

6. Заокружи радне глаголске придеве у којима запажаш непостојано а:

читала    писала     могла   играла    нашла    стекла     научила    пекла     

Прелазак л у о

1. Подвуци именице у чијој промени запажаш промену л у о:

орао    анђео    предео    огледало    страдалац    возило    учионица     идол

2. Шта илуструју наведени примери:

монокл, генерал, метал, фудбал, кристал, дуел, коктел

Илуструју ,

зато што су све ове речи  порекла.

3. Заокружи слово испред реченица које су правилно написане:
а) Сократ је био велики антички мислиоц.
б) Књиге о Харију Потеру имају широки круг читалаца, како младих тако и старих.
в) Уметност староседеоца Аустралије састоји се од слика и резбарија на стенама. 
г) Велики сам поштовалац дела Меше Селимовића.

4. Издвој речи у којима су извршене гласовне промене и одреди их које су:
Док је смишљао шта да му каже, он продужи после кратког ћутања.

5. Докажи да је у следећим речима извршена промена л у о:

зрео, читаоница, преводиоци, узео, скакаоница, пратиоци.   
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6. ПРАВОПИС

Велико слово

1. Допуни следеће реченице у складу са правилима писања именице земља: 

а) Планета  је трећа по удаљености од Сунца.

б) За сађење цвећа употребљава се посебна  .

в) Све  су прихватиле договор.

2. Исправи грешке у писању великог слова:

црногорско приморје,    источно римско царство,    владика данило,
винсент ван гог,    богородица,    јован крститељ,    шарац,  

пипи дуга чарапа,    црни континент,    мала госпојина

3. Исправи правописне грешке у следећим реченицама:
а) Тренутно похађам гимназију „никола тесла“ у будимпешти.
б) Највише волим да идем у југословенско драмско позориште које се налази у 

улици краља милана код парка мањеж.
в) У народном музеју у Београду налази се слика борба петлова од паје јовано-

вића.
г) Манастир хиландар задужбина је великог жупана стефана немање и налази 

се на светој гори. 

4. Препиши текст исправљајући грешке:
Бој на косову одиграо се на хришћански празник видовдан, недалеко од приштине, 
између српских и османских снага. Српску војску је предводио лазар хребељановић, 
а на челу турске војске налазио се мурат први са синовима јакубом и бајазитом.

5. Подвуци имена која су правилно написана:

Свети Сава,    сулејман Величанствени,    Урош нејаки,
Света браћа Ћирило и Методије,    мајка југовића,    Ричард Лавље Срце,

хајдук Вељко,    Хајдук Вељко,    Арханђел Михаило
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6. Напиши писаним словима следећа имена:

а) АУСТРОУГАРСКА МОНАРХИЈА 

б) ЈУЖНОАФРИЧКА РЕПУБЛИКА 

в) СЕВЕРНИ ПОЛ 

г) МЛЕТАЧКА РЕПУБЛИКА 

д) ЗЕМЉА ХИЉАДУ ЈЕЗЕРА 

ђ) ДИВЉИ ЗАПАД 

е) ИСТОЧНО РИМСКО ЦАРСТВО 

ж) ЦРНА ГОРА 

7. Подвуци речи које треба да буду написане великим словом:
а) „Хари потер“ је роман фантазија који је написала књижевница Џ. к. Роулинг 

из велике британије. Окосница радње романа је харијева борба против лорда 
валдемора, мрачног чаробњака који намерава да постане бесмртан и да збаци 
министарство магије са трона како би потчинио све чаробњаке и нормалце.

б) Један од главних и најлепших тргова у пешти јесте трг хероја. Он се налази 
на крају андрашевог булевара. Са леве стране налази се музеј лепих умет-
ности, а са десне је Палата уметности. У полукружној аркади налазе се ста-
туе најважнијих личности мађарске историје као што су Бела четврти, Јанош 
хуњади, Кошут Лајош, матија корвин и други.

в) Иво Андрић добио је нобелову награду за књижевност 1961. године. Био је 
члан српске академије наука и уметности. Најпознатија дела су му „На дрини 
ћуприја“, „Травничка хроника“, „проклета авлија“ и „Госпођица“. У својим дели-
ма се највише бавио описивањем живота у босни за време османске власти.

8. Писаним словима напиши тражено:

придев на -ов/-ев

ДОН КИХОТ 

ЊЕГОШ 

ДА ВИНЧИ 

ЦРНОГОРАЦ 

ПЕТРОВИЋ 

9. Малим почетним словом пишу се:
а) историјска раздобља 
б) уметнички правци 
в) имена биљака 
г) историјски догађаји 

д) називи врста робе 
ђ) награде и одликовања 
е) дани у недељи 
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10. Од властитих именица напиши придеве наставком -ски:

Света гора 

Западна Морава 

Мала Азија 
Стара планина 

Нови Зеланд 

11. Препиши следеће реченице водећи рачуна о употреби великог слова:
а) АПОЛОН ЈЕ ЈЕДНО ОД ДВАНАЕСТ НАЈВАЖНИЈИХ БОЖАНСТАВА СА ОЛИМПА. 

БИО ЈЕ СИН ВРХОВНОГ БОГА ЗЕВСА И ЛЕТЕ. У ТРОЈАНСКОМ РАТУ ШТИТИО ЈЕ 
ТРОЈАНЦЕ. СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ОН УБИО АХИЛА. ТЕК ОД 6. ВЕКА СТАРЕ ЕРЕ ПО-
СТАЈЕ И БОГ СУНЦА. СВЕТИЛИШТЕ МУ ЈЕ У ДЕЛФИМА.

б) БЕЛА БАРТОК ЈЕ БИО МАЂАРСКИ КОМПОЗИТОР, ПИЈАНИСТА И ЕТНОМУЗИКО-
ЛОГ. РАДИО ЈЕ КАО ПРОФЕСОР НА МУЗИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ ФРАНЦ ЛИСТ. ЊЕ-
ГОВ БАЛЕТ „ЧУДЕСНИ МАНДАРИН“, ПРВИ ПУТ ЈЕ ПРИКАЗАН 1957. ГОДИНЕ, У 
БЕОГРАДУ, НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА.

в) КАД СЕ ПОЂЕ ВАСИНОМ УЛИЦОМ КА КАЛЕМЕГДАНУ, СА ЛЕВЕ СТРАНЕ СЕ 
НАЈПРЕ НАИЛАЗИ НА КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ И ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
ПРЕКО ПУТА КОЈИХ СЕ НАЛАЗИ СТУДЕНТСКИ ПАРК. У ЊЕМУ СЕ НАЛАЗИ СПО-
МЕНИК ДОСИТЕЈУ ОБРАДОВИЋУ, А НЕДАЛЕКО СУ И ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ, ПЕ-
ДАГОШКИ МУЗЕЈ, КАО И БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА И САБОРНА ЦРКВА.
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г) БОКА КОТОРСКА ИЛИ „НЕВЈЕСТА ЈАДРАНА“ КАКО ЈУ ЈЕ НАЗВАО ПОЗНАТИ ПЕСНИК 
АЛЕКСА ШАНТИЋ, УБРАЈА СЕ У НАЈВЕЋЕ ЗАЛИВЕ НА ИСТОЧНИМ ОБАЛАМА ЈА-
ДРАНСКОГ МОРА. ЗАЛИВ ИМА СПЕЦИФИЧНУ СТРУКТУРУ. ПОЧЕВШИ ОД ХЕРЦЕГ 
НОВОГ ПРЕКО КУМБОРСКОГ ТЕСНАЦА ПУТЕМ КОЈЕГ СЕ УЛАЗИ У ТИВАТСКИ ДЕО ЗА-
ЛИВА, А ЗАТИМ КРОЗ ПРОЛАЗ ВЕРИГЕ У РИСАНСКИ ЗАЛИВ НА КОЈИ СЕ НАСТАВЉА 
КОТОРСКИ. БОКОКОТОРСКИ ЗАЛИВ ЗАЛАЗИ ДУБОКО У КОПНО И ОМЕЂЕН ЈЕ ПЛА-
НИНСКИМ МАСИВИМА ЛОВЋЕНА И ОРЈЕНА. УЛАЗ У ЗАЛИВ ЗАТВАРАЈУ ДВА ПОЛУ-
ОСТРВА, ЛУШТИЦА СА ЈУГОИСТОЧНЕ И ПРЕВЛАКА СА СЕВЕРОЗАПАДНЕ СТРАНЕ.

12. Заокружи реченице које су правилно написане:
а) Срећни Божићни и Новогодишњи празници!
б) Срећни божићни и новогодишњи празници!
в) Срећна Нова година!
г) Срећан Божић!

13. Напиши писаним словима следеће називе:

МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА

МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МИЛОШЕВ КОНАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА“

СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ

БЕЧКИ КЊИЖЕВНИ ДОГОВОР

СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

ЛАНЧАНИ МОСТ

14. Великим почетним словом пишу се:
а) обрасци б) натписи и обавештења в) месеци у години     
г) рубрике у обрасцима д) називи серијских производа
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