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1. ЈЕЗИК, КУЛТУРА И ДРУШТВО

1. Ако је тврдња тачна, упиши Т, а ако је нетачна, упиши Н.

а) Језик, нација и држава су органски повезани. 
б) Колектив који говори датим језиком, не мора живети на истом месту, нити 

припадати истој расној, етничкој, културној, националној или административ-

но-политичкој формацији. 

в) Постоје случајеви у којима једна нација говори два или пак више језика. 
г) Статус међународно признатих језика имају енглески, шпански, француски, 

руски, арапски и кинески језик. 

2. Повежи:

 БИЛИНГВИЗАМ двојезичност

 МУЛТИЛИНГВИЗАМ чистота језика

 ЈЕЗИЧКИ ПУРИЗАМ вишејезичност

3. Наведи појаве које утичу на појаву вишејезичности?

4. Наброј службене језике у следећим земљама:

Швајцарска 

Белгија 

Канада 

5. Најпознатији вештачки језик зове се  .
Један познати писац измислио је виловњачки језик. У питању је писац 

.

6. Повежи формиране ставове о језику са језицима за које се они везују:

 погодан за певање немачки

 погодан за војно командовање француски

 погодан за исказивање љубави италијански
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7. Објасни шта подразумева лингвистички апсолутизам.

8. Шта мислиш, која књига је доступна на највише језика?

То је  .
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2. ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВИ

Публицистички стил

1. Подвуци особености које се тичу новинарског (публицистичког) стила:

актуелност  објективност  сликовитост  информативност    
емоционалност  разумљивост

2. Наведи монолошке врсте новинарских текстова:

3. Одреди којој врсти новинског текста припадају следећи текстови:
а) У суботу 15. фебруара са почетком у 19 часова одржан је најсвечанији догађај 

током гимназијског школовања „Предаја пантљика“. Ова важна манифеста-
ција којом ученици дванаестих разреда симболично ступају у ред матурана-
та, одржана је у Културном центру Мом, у Будиму. Свечаност су својим при-
суством увеличале значајне личности из друштвено-културног живота Срба у 
Мађарској, професори, ученици и родитељи...

Врста текста је 

б) За две године биће пуних двадесет година од премијере филма Лајање на 
звезде. Шта је тада било другачије?
Пре двадесет година сам ишао у средњу школу и проживљавао најбезбриж-
нији период у животу. Део атмосфере из тог филма, који је у књизи описао 
Милован Витезовић, заиста је био такав и у мом приватном животу.

Врста текста је 

4. Које врсте новинских текстова комбинују монолошку у дијалошку форму?
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5. Основно правило при писању вести је да вест мора бити кратка, објективна, 
занимљива и лишена осећања. На која питања вест треба да да одговоре? Попу-
ни табелу уз помоћ задатих примера. 

Питања Пример

Актив српског језика и књижевности Српске гимназије „Никола 
Тесла” …

Обележио је Дан матерњег језика...

У кабинету за српски језик...

Дана 25. 02. 2020.

Презентацијама ученика на тему „Дигитализација 
књижевности“...

6. Изабери једну од понуђених тема и напиши вест:
а) вест о отварању изложбе
б) вест о спортском догађају
в) вест о „бруцошијади“

Наслов вести:

7. Дај наслове следећим вестима:
а) У сумрак 18. фебруара, док су становници северног Новог Мексика чекали 

да сване и да се појаве први знаци сунца, на небу – тачније у свемиру, десио 
се савршен тренутак. Наиме, Месец, планета Марс и Међународна свемир-
ска станица - обасјана Сунцем које само што није изашло и појавило се на 
небу Новог Мексика, нашле су се на тренутак у “истој линији”. НАСА, која је 
на свом званичном Инстаграм профилу и поделила ову фотографију аутора 
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Пола Шмита, описали су је као „савршен тајминг”. Ако се погледа пажљивије, 
на фотографији може да се види жућкасти сјај црвене планете како уоквирује 
Месечеве тамне ивице.

Наслов 

б) Научници у Канади открили су нову врсту Тираносауруса која је живела на 
територији Северне Америке пре око 80 милиона година. Овај диносаурус 
је живео у касном периоду креде, што га чини најстаријим познатим Тирано-
саурусом који је откривен у Северној Америци. Научници кажу да им је ово 
откриће омогућило бољи увид у еволуцију Тираносауруса. 
Висок око 2,4 метра у стојећем положају, предатор је имао застрашујућу 
појаву. Попут својих млађих рођака Тираносауруса, био је месождер, имао је 
огромну главу са избаченим чељустима и оштре зубе дуге више од 7 сантиме-
тара. Име предатора је Thanatotheristes degrootorum, или у преводу „Жетелац 
смрти”.

Наслов 

в) 28. фебруара 1832. године основана је Народна библиотека у Београду. Бур-
на историја Народне библиотеке Србије могла би да почне 1807. године, до-
ласком Доситеја Обрадовића у Београд, који је личну библиотеку завештао 
Великој школи. Прва библиотека при Књажевској српској канцеларији, као и 
лична библиотека Милоша Обреновића, основане су 1815. године.
У наредних десетак година основане су библиотеке у Сомбору, Новом Саду, 
Земуну и библиотека Матице српске у Пешти.

Наслов 

8. Поред наведених тврдњи напиши да ли је тачна или не:

а) Извештај је, уз вест, најчешћи новинарски жанр у дневном новинарству. 

б) Извештај прати мање актуелна дешавања од вести. 

в) Извештај је проширена вест, односно, текст у коме се даје више података о 

времену, месту, учесницима и приликама дешавања. 

г) За писање извештаја није од великог значаја да смо присуствовали догађају о 

којем пишемо. 

NT-32629-M-III_Szerb_nyelvtan_11_tordelt3.indd   7NT-32629-M-III_Szerb_nyelvtan_11_tordelt3.indd   7 2020.12.02.   10:28:092020.12.02.   10:28:09



8

9. Замисли да си новинар и да си присуствовао 
сцени свађе два попа из романа „Поп Ћира и поп 
Спира“ Стевана Сремца. Напиши како би изгле-
дао твој извештај о том догађају:

(лид) 

10. Напиши како би изгледао краћи интервју са твојим омиљеним књижевним 
или филмским јунаком:

Интервју са 

Питање: 

Одговор:
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Питање:

Одговор:

Питање:

Одговор:

Питање:

Одговор:

11. Попуни табелу тако што ћеш навести по три предности и по три мане интер-
нет новинарства:

Предности интернет новинарства Мане интернет новинарства
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12. Шта је то блог?
Блог је 

Која је битна карактеристика блога?

13. Заокружи тачне одговоре:
а) Реклама је смишљено, систематско и контролисано обавештавање јавности о 

неком догађају, производу, или некој услузи. 
б) Да би постигао свој циљ аутор рекламе се служи комбинацијом информације 

и емоције.
в) Произвођачи не прикривају своју тежњу за профитом.
г) Најсложенији вид рекламе је штампана реклама.

14. Подвуци катеогирје које су неопходне за прављење добре рекламе:

циљна група компликован слоган техника убеђивања примамљива понуда 
необавештеност о конкуренцији  акција/попуст деловање на емоције

15. Поштујући правила којима се прави реклама, састави рекламу за нову апли-
кацију која помаже ђацима у решавању неког проблема везаног за школу. На 
пример, апликација за брзо учење, или нешто слично.      

Назив производа: 

Реклама: 
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3. ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Лексикологија, лексема и реч, лексикографија

1. Допуни следећу реченицу:

Лексикологија је део науке о језику који проучава , 

њихове значењске односе,  и  .

2. Заокружи слово испред примера у којем запажаш основну јединицу лексико-
логије:
а) написати
б) Написала сам писмо. 
в) на-
г) писм-

3. Када одређену лексему употребимо у реченици, онда кажемо да је то  .

4. Одреди колико има лексема, а колико речи у следећој реченици:
Риба риби гризе реп.

а) лексема: 

б) речи: 

5. Допуни табелу одговарајућим лексемама из следећих реченица:
Човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати.

срцем

види

очима

не да
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6. Повежи дисциплине са предметом њиховог изучавања:

ономастика проучава изразе и њихова значења

фразеологија  проучава порекло речи и првобитно значење корена 
речи 

етимологија  проучава термине који се везују за поједине науке или 
струке

терминологија  проучава имена људи, места, планина, водених површи-
на, животиња, биљака

7. Поред наведених одломака напиши име језичке дисциплине (лексикологија, 
морфологија, творба речи) која са тог становишта изучава реч другарство:
а) Именица другарство мења се по првој деклинацији:

Н. другарство Г. другарства Д. другарству  

А. другарство ... 

б) Изведеница другарство добијена је од творбене основе (именица другар) и 

суфикса –ост.  

в) другарство с другарски, пријатељски однос, пријатељска веза, пријатељ-

ство (дугоузлазни на а) 

8. Када је у питању реч ћуприја, заокружи слова испред реченица чији се садржај 
односи на предмет лексикологије:
а) Лексема ћуприја има један синоним – мост.
б) Именица ћуприја је женског рода и мења се по трећој деклинацији. 
в) Реч ћуприја је турцизам.
г) Ћуприја означава грађевину од дрвета или камена. 
д) Реч ћуприја је тросложна: ћу-при-ја.                                              

9. Допуни реченице:
а) Примере маштао, маштајући, маштам посматрамо као три речи, које су 

различити облици лексеме .

б) Примере тебе, те, (с)тобом посматрамо као три речи, које су различити об-

лици лексеме . 

в) Примере злог, гори, најгори посматрамо као три речи, које су различити об-

лици лексеме .
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10. Повежи примере из леве колоне са појавама из десне колоне који им одго-
варају:

 храбрити – соколити архаизам

 абер – глас устаљени израз, фраза

 Нашао се у небраном грожђу. вишезначност, полисемија

 гладијатор, дукат, нахија историзам

 Заболела ме је глава. / Он је глава породице. синоними

11. Дисциплина која се бави састављањем и израдом речника назива се  

.

12. Поред наведених одредница напиши којој врсти речника оне припадају (ен-
циклопедијски или лингвистички):
а) Хуманизам (lat. humanus – људски, човечан) у најширем смислу означава 

осетљивост према човеку и људским проблемима уопште... У ужем смислу 
х. представља период у историји културе и књижевности који претходи рене-
санси или тече напоредо са њом.

б) хуманизам, -зма, м. лат. 1. а. ист. идеолошки, интелектуални и културни по-
крет настао у средњем веку... (на ни краткоузлазни)

в) хуман, -а, -о лат. 1. а. Којега одликује човекољубље, брига о другим људима, 
спремност да се помогне ономе ко је у невољи... *обележити краткоузлазни 
акценат и дужину на а)

13. Повежи наведене примере из речника са типом речника којем припадају:
а) dan m day, daylight, daytime; danasnji dan једнојезични

today, this day;

б) дан м (ген. мн. дана, дат. данима) 1. а. време од 
изласка до заласка сунца; *обележити дугосилазни на дан,  вишејезични
дугоузлазни на дана и дужина на а, дугоузлазни на данима

в) nap (időegység) dan вишејезични

14. Наведи које типове специјалних речника знаш:
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Порекло и сфера употребе лексике српског језика

1. Поред датих речи напиши Н ако је у питању народна реч, П ако је позајмљени-
ца, Ц ако се ради о црквенословенским речима:

а) варош, ципеле, чардаш  в) викенд, хит, филм 

б) брати, жито, певати  г) свештеник, чтеније, васкрснути 

2. Позајмљенице из чешког језика називају се .

3. Речи рајсфершлус, зихернадла, мајстор су позајмљенице из   

језика, и називају се .

4. У следећим низовима речи подвуци ону која се тражи:
а) реч француског порекла: супарник, ривал, противник
б) реч турског порекла: авлија, врт, двориште
в) реч грчког порекла: привид, опсена, фантазија
г) реч енглеског порекла: клуб, заједница, задруга

5. Речи из класичних језика (грчког и латинског) називају се 

.

6. Повежи домаће називе са англицизмима:

 рачунар адвертајзинг

 готовина компјутер

 рекламирање обожавалац

 фан кеш

7. У свакој реченици налази се по једна реч страног порекла. Замени их домаћим 
речима:

а) Поприлично су га савладале емоције.  

б) Упутили смо апел свим грађанима. 

в) „Лузер“ је песма познатог музичара Бека. 

8. У сваком пару речи заокружи турцизам:

чауш – гласник  уредба – ферман  прозор – пенџер  кула – торањ
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9. Реч гулаш је позајмљеница из  језик. Оне се називају 

.

10. Допуни наведене исказе:
а) Речи типа булевар, балет, ликер потичу из француског језика. Оне се још на-

зивају и .

б) Корида, торнадо, ванила спадају у .

в) Према језику из којег су позајмљене, речи библиотека, хиљада, хор су 

.

11. Историзми су речи које  зато што 

.         

12. У следећим реченицама подвуци историзме:
а) Гладијатори су били борци у старом Риму који су се у арени борили против 

животиња и једни против других.
б) Представник извршне власти у Млетачкој републици био је дужд.
в) Новчана јединица у средњовековној Србији називала се перпер.

13. Поред наведених речи напиши И ако је у питању историзам, а А ако је реч о 
архаизму:

а) терзија  кмет  писменица  Вијена  дажд   

пехарник  паша  полза     

б) За разлику од историзама, речи које су нестале из употребе кад и појаве, 
предмети које су означавали, архаизми су речи 

.       

14. За сваки наведени архаизам напиши реч која се употребљава данас:

а) земљопис –   б) целов – 

в) прикљученије –   г) Јелини – 

15. Лексема дувар у народној песми „Марко пије уз рамазан вино“ означава лек-
сему зид.  

„Цар с’ одмиче, Марко се примиче,
Док дотера цара до дувара;“

Онда је реч дувар . 
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16. Ако према постојећој речи олимпијада данас, направимо нову реч, на при-
мер роштиљијада, она ће спадати у:
а) историзам б) неологизам в) архаизам
Заокружи тачан одговор.

17. Поред тврдњи напиши Т ако је она тачна, а Н уколико је нетачна:
а) Неологизми су речи које именују појаве и појмове настале  

у новије време. 

б) Неологизам је свака нова реч која уђе у језик и у свакодневној  
је употреби.  

в) Неологизам је свака нова реч која уђе у језик само док не уђе у  
свакодневну употребу. 

г) Нове речи не улазе често у језик.  

18. У сваком низу подвуци речи новијег порекла:
а) докторка,  блогерка,  професорка,  министарка
б) хит,  блокбастер,  с пектакл,  класик
в) касета,  трака,  диск,  филм

19. Повежи термин страног порекла са одговарајућим домаћим:

 самогласник вишезначност

 полисемија множина

 деривација вокал

 плурал извођење

20. Поред наведених термина упиши називе наука у којима се користе:

а) трагедија, еп, роман 

б) фајл, инпут, принтер 

в) база, молекул, једињење 

г) динамика, вектор, осцилација 

д) морфема, алтернација, творба 

ђ) бактерицид, карантин, коагулација 
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21. Упиши уз наведена значења број који стоји испред одговарајућег термина:

1. мускулатура 2. гестикулација 3. физиономија 4. мимика

а) покрет мишића на лицу којим се изражава осећање, расположење и др. 

б) изражавање покретима тела (рукама, главом и др.) 

в) изглед и израз човечјег лица; црте лица као огледало карактера 

г) скуп мишића неког дела тела или целог тела 

22. У наведеном низу заокружи дијалектизме:

идеду    млого    несам    иду    вјера    ћу дођем    вера    данаске    ђед    страота

24. У наведеним реченицама подвуци жаргонизме:
а) Мојне тако да разговараш са мном.
б) Јуче сам купио нове гиље.
в) Јако ме смара ова прича.
г) Звони ти фонтеле.

25. Уз наведене речи из жаргона на интернету напиши домаћу реч:

едовати  шеровати 

лајковати  искулирати 

26. Повежи жаргонске фразеологизме са њиховим значењем у формалном го-
вору:

 кошта ђаво и по досађивати се

 устати на леву ногу бити нерасположен

 ватати зјале прескупо

 скупља ко чума децу незасито

27. Подвуци жаргонизме у следећим реченицам и напиши како гласи стандард-
на реч (или речи):

а) Ложиш ме да си добио пет из физике. 

б) Овај нови ученик је баш фрик. 

в) Закачили су се око тога где ћемо путовати. 

г) Провалила је да преписујеш! 
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28. Заокружи тачне тврдње:
а) Дијалектизми спадају у некњижевну лексику, али се употребљавају у књи-

жевним делима како би што живље дочарали јунаке и атмосферу одређеног 
предела или времена. 

б) Жаргонизми припадају књижевном језику и карактеристични су за поједине 
друштвене групе које се издвајају према професији, социјалном статусу или 
узрасту.

в) Вулгаризми су увредљиве, непристојне, простачке речи углавном емоцио-
нално пребојене.

г) Термини су најчешће интернационалне речи које су настале од грчких и ла-
тинских речи.

Значењски односи међу лексемама

Полисемија, метафора, метонимија, сингдоха
1. Једнозначне речи подвуци, а вишезначне заокружи:

лист,     лице,     лексема,     лампа,     лек,     лопта,     лисица

2. Разврстај следеће речи на једнозначне и вишезначне:

врх Једнозначне речи:

вртић , ,

врата , .

врат

враголан Вишезначне речи:

волт , ,

венац , .

везир

3. Наведи два примера у којима ћеш показати да је реч глава вишезначна:

Јако ме је заболела глава.  основно значење

4. Заокружи слово испред реченице у којој је реч мрачан употребљена у секун-
дарном значењу:
а) Пролаз је био изузетно мрачан.
б) Његов поглед је одувек био мрачан.
в) Мрачно је.
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5. Докажи да је глагол продати вишезначан:

Пример за основно значење: 

Пример за секундарно значење: 

6. Заокружи слово испред примера у којем подвучена реч има основно значење:
1. а) млак човек б) млака вода в) млак говор
2. а) узбуркано море б) море цвећа в) Јонско море
3. а) предати писмо б) предати дужност в) предати партију
4. а) извор зараде б) извор података в) извор реке

7. Сви наведени примери настали су лексичком метафором. Повежи примере са 
типом сличности, везе која је била подлога за њу.
зуб у вилици  зуб чешља сличност по функцији
људска нога  нога од стола веза конкретног и апстрактног
златна огрлица  златна коса веза простора и времена
костур диносауруса  костур грађевине сличност по облику
дуг рукав  дуг дан сличност по боји
мутна вода  мутна времена сличност по положају и облику

8. Заокружи реченице у којима примећујеш метафорички употребљену реч:
а) Кућа је лицем гледала на прометну улицу.
б) На лицу тканине боје су јаче него на наличју.
в) Она има лепо и увек насмешено лице.

На основу чега је име једног појма прешло на други појам?

9. Заокружи слова испред реченица у којима запажаш преношење имена једног 
појма на други појам:
а) Купила сам мало, шарено лонче за кафу.
б) Брзо дођи, ври лонче!
в) Попила сам цело лонче млека.

Значење речи настало је механизмом који се назива .

10. Заокружи примере у којима запажаш метонимију:
а) Овако звучи прва виолина Србије...
б) Желела бих да имам целог Достојевског.
в) Из даљине се чула виолина.
г) Пешта је на ногама.
д) Затворила сам се у четири зида.
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11. У следећој реченици:
О том човеку имам високо мишљење.
Подвучена реч је резултат:
а) метафоре
б) метонимје.
Заокружи слово ипред тачног одговора.

12. Повежи примере који илуструју метонимију са типом логичке везе:

Попио је две шољице кафе па 
дуго није могао да заспи. просторна повезаност

Стадион је неуморно сканди-
рао великој звезди. партитивна повезаност

Пробудили су га петлови. повезаност институције и људи 
у њој

Цела улица је била на ногама. узрочно-последична повезаност

13. Употреби именцу школа прво у основном значењу, а у другом примеру нека 
њено значење буде добијено метонимијом:

1. 

2. 

14. Заокружи слова испред реченица у којима запажаш лексеме са значењем 
које је остварено синегдохом:
а) Први дан школе било је пуно радозналих глава.
б) На родитељски састанак дошло је много различитих лица.
в) Родитељи и ђаци посетили су нашу школу.

15. Одреди који тип везе је остварен у следећим примерима који илуструју си-
негдоху.

а) Четинар је вишегодишња зимзелена биљка. 

б) Он ми је одувек био десна рука. 

в) Немам ни динара. 

16. Поред датих реченица напиши да ли је значење подвучених речи у њима 
настало метафором, метонимијом или синегдохом:

а) Волим чај са кашиком меда. 

б) Србија слави победу кошаркаша. 

в) Детелина с четири листа доноси срећу. 

г) Нећу макнути ни малим прстом. 
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Синоними, антоними, хомоними

1. Повежи синониме:

 подозрив посебан

 подесан сумњичав

 врстан одговарајућ

2. Подвуци реч која не припада синонимском низу:
а) несташан, немиран, враголаст, непријатан
б) непоколебљив, постојан, сигуран, обуздан, чврст
в) обдарен, талентован, надарен, надахнут, даровит
г) обестан, осион, надмен, грамзив, арогантан, бахат

3. Напиши синоним за подвучену реч у следећој реченици. 
Полисемија је појава да једна лексема поред основног значења има и једно или 
више секундарних.

Полисемија или 

4. Напиши синониме следећих речи.

беба  брзо 

ученик  згодна 

вредан  случајно 

5. Напиши по три синонима за сваку наведену реч:

а) бес 

б) врелина 

в) увек 

г) дарежљивост 
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6. За подвучене речи из текста напиши синониме:

„Никола Тесла је проводио највећи део свог времена радећи у лабораторији. Го-
ворио је да је у сну проводио тек два или три сата дневно. Не бисмо погрешили 
када бисмо рекли да је рад претпостављао социјализацији. Но, Никола Тесла ни 
у ком случају није био усамљеник.“ 

(100 личности, Људи који су променили свет)

проводити  говорити 

сат  рад 

социјализација  усамљеник 

7. Напиши антониме за следеће речи:

лаж –  скуп – 

ући –  мали – 

удах –  врлина – 
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8. Подвуци антониме у следећим реченицама:
а) Ако не почнеш, нећеш ни завршити.
б) Ко високо лети, ниско пада.
в) Држи се новог пута и старог пријатеља.
г) Кад ми не можеш помоћи, немој ми одмагати.
д) Што је свачије, то је ничије.

9. Попуни табелу:

Синоним Антоним

вредан (предмет)

кукавичлук

10. Напиши антониме подвучених речи.
а) Све револуције модерног доба истицале су начело једнакости као битан циљ 

револуције. 

б) Сократ је испио отров и умро 399. године. п. н. е. 

в) Постоје три велике Ханибалове победе: на реци Требији, код Тразименског 

језера и у Кани. 

г) Теизам у најширем смислу значи веровање у бар једно божанство. 

д) Хетероген значи који није од исте врсте, разнородан, различит. 

11. Заокружи слово испред примера који илуструју хомонимију.
а) Лети је веома топло. / Ко високо лети, ниско пада.
б) Слика је крива. / Маша није крива што је што је стакло пукло.
в) Сто пута сам поновила исту ствар. / Стави књиге на сто. 
г) Волим кад пада киша и сија сунце, онда се појави дуга. / Дуга је ноћ пред нама.

12. Одреди значење следећих глагола:

купити –  *краткосилазни на у

купити –  *дугоузлазни на у

Коју врсту хомонима илуструју ови примери? 

Ово су .
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13. Прочитај значења следећих лексема, а затим одговори на захтеве.

коса1  ж длаке на човечјој глави, власи
коса2  ж а. пољопривредна алатка са дугим лучним сечивом која служи за ко-

шење траве, б. површина ливаде коју један косац може покосити за дан, 
као мера

коса3  ж а. косо нагнута страна брега или планине, падина, б. планински венац, 
ланац, заобљени део планине, врх

*унети краткоузлазни акценат на о

Одреди који значењски однос илуструју подвучене речи у следећим реченицама:

а) Наоштрили смо косе и прионули на посао. / Надничари су данас покосили три 
и по косе.

Значењски однос је 
б) Имала је цвеће у коси. / Коса је била прекривена пољским цвећем.

Знчењски однос је 

14. Заокружи слово испред примера који илуструју хомонимију:

а) бор (дрво) – бор (хемијски елемент) в) отворен (прозор) – отворен (човек)

б) петак (ученик) – петак (дан у недељи) г) печат (предмет) – печат (траг)

15. Прочитај значења глагола погодити, а затим упиши које значење има у сва-
кој од наведених реченица.
погодити 1. а. ударити у циљ, мету при гађању, потрефити, б. постићи поен 
у спорту, в. фиг. снаћи, задесити, оштетити, окрњити, 2. а. схватити, разу-
мети на основу некаквих знакова, б. разрешити, одгонетнути, в. тачно про-
гнозирати, предвидети, 3. тачно одредити или приказати некога или нешто.

*акценат краткоузлазни на го

а) Погодио ме је тим речима. 

б) Погодио сам га лоптом. 

в) Погодио је значење речи. 

г) Погодио је кош. 
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Фразеологизми и фразеологија

1. Фразеологизам (израз, фраза) је устаљени . 

Дисциплина која проучава фразеологизме назива се .

2. У наведеним реченицама подву-
ци фразеологизме, а затим напиши 
њихово значење:

а) Држи језик за зубима или ћеш надрљати.  

б) Мислим да га је профа узео на зуб. 

в) Вељко је противнику показао зубе. 

г) Она га може носити у зубима. 

3. Повежи наведене фразеологизме са њиховим значењем:

 Пандорина кутија узалудан труд

 Сизифов посао претерано строге мере

 драконске мере смишљена варка

 Потемкинова села извор сваког зла

4. Попуни табелу:

Фразеологизам Значење

спасти с ногу

осамосталити се

на равној нози

несигурно

дочекати се на ноге

покренути нешто
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5. Допуни одговарајућом речју следеће устаљене изразе:

а) учинити  услугу в) плива као  у води

б) пала му  у мед г) обрао је зелен 

6. Повежи фразеологизме са њиховим значењем:

 трн у оку изгубити

 имати две леве руке бити некоме на сметњи

 остати кратких рукава бити на два места у исто време

 седети на две столице бити неспретан

7. Допуни линију одговарајућом речју тако да добијеш израз са наведеним зна-
чењем:

а) Јудин  је издајнички поступак.

б) Пирова  је успех са великим губицима.

в) Ахилова  је слабост, рањиво место.

8. Подвуци фразеологизам у следећој реченици:

Често су нам обећавали златна брда и долине.

9. Допуни изразе тако да добију одговарајуће значење:

а) ставити  у торбу  (изложити се опасности)

б) бити срећне   (имати успеха у нечему)

в) бити на три   (бити рђавог расположења)

г) очитати некоме   (изгрдити)

10. Повежи фразеологизме са њиховим значењем:

 немати длаке на језику навести некога да нешто каже

 пронаћи заједнички језик рећи све што се мисли  

 повући некога за језик не говорити, не одавати тајну

 држати језик за зубима споразумети се
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11. Напиши значење наведених израза:
отпочети нешто,     давати много,     побећи,     бити поштен,     лагати

ухватати маглу 

имати чисте руке 

делити шаком и капом 

причати причу 

учинити први корак 

12. У следећим примерима подвуци фразе:
а) Марко се снашао иако су му руке биле везане.
б) Код Сање сам се увек осећала као код своје куће.
в) Хтео је да пропадне у земљу кад му се обратила.
г) У разговору су стално доливали уље на ватру.

13. Напиши значење следећих израза:

богу иза леђа 

кад на врби роди грожђе 

наћи се у небраном грожђу 

испод жита 

14. Подвуци фразеологизме који се односе на људске особине:

окреће се како ветар дува,     има образ као ђон,     као од брега одваљен
не би ни,     мрава згазио,     имао је златне руке,     био је кост и кожа

15. Допуни наведене изразе одговарајућом речју:

а) гледа као  у шарена врата

б) и ћорава  убоде неко зрно

в) ухватио се као  плота

г) слагати се као  у врећи

16. Уз наведена значења израза напиши која фраза одговара, а у себи садржи 
реч глава:

а) умислити нешто 

б) дојадити некоме 

в) преживети, претрпети 

г) упропашћавати некога 
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4. СИНТАКСА – СИНТАКСИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

1. Допуни табелу као што је започето:

Једна пчела лети раздрагано изнад цветова.

Лексема Морфосинтаксичка 
реч

Врста речи, морфосинтаксички облик 
и функција

један једна основни број у номинативу једнине, 
атрибут

2. Наведи које све морфолошке категорије имају придеви.
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3. Допуни речнице.

Непунозначне речи су  речи и оне служе да 

 различите односе међу синтаксичким јединицама. У њих 

спадају ,  и . 

Оне немају синтаксичке функције.

4. У конституентске речи (пунозначне) спадају:

5. Подвуци синтаксичке функције које могу имати именице у реченицама:

 субјекат     предикат     атрибут     именски део предиката     објекат     

6. Одреди колико има комуникативних, а колико предикатских реченица у сле-
дећем тексту.

„Написао сам свега две песме у животу и са обема сам толико страдао да сам се 
зарекао чак и да не читам више стихове, а камоли још и да их пишем. О, колико 
ме је пута гонило и голицало нешто у души, колико пута ме је држала инспира-
ција, колико пута мамила каква прилика, али сам се увек јуначки уздржао.“

(Бранислав Нушић, Аутобиографија)

Комуникативних има: 

Предикатских има: 

7. Подвуци оне примере које могу вршити службу предиката у реченици:

нисам одлазио   пожалим   издржати   писаћу   пишући   бих гледао   урадивши

8. У следећим реченицама подвуци зависне реченице.
а) Посматрали смо га нетремице док је обављао све те ситне радње.
б) Ако хоћете да схватите нашу породицу, само погледајте наше две мачке.
в) Кад смо се вратили са излета били смо уморни од дугог и напорног путовања.
г) Иако је ове године ударила суша, била је родна година.
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9. Усправним цртама подели комуникативну реченицу на независне предикат-
ске реченице.

Путовао сам по народном послу далеке путове, код куће мирно седео  
и у мојој башти воће калемио.

10. Поред предикатских речница упиши Н ако су независне, а З ако су зависне:

а) ако урадим  б) уради  в) кад урадим 

г) чим урадим  д) урадих  ђ) зар уради 

Синтагме

Именичке, придевске, прилошке и глаголске синтагме
1. Одреди врсту синтаксичких јединица којима је исказан објекат у реченицама.

а) На изложби сам видела занимљиве фотографије. 

б) На изложби сам видела да фотографије имају недостатак.  

в) На изложби сам видела фотографије. 

г) На изложби сам видела фотографије светских уметника. 

2. Допуни реченицу.

Синтагму чини  реч која се још назива и  

синтагме, а остале речи које се везују за њу називају се  
чланови.

3. Подвуци главне речи у следећим синтагмама.

филм у боји      веома занимљив      гледајући филм     
врло занимљиво     акциони филм

4. Повежи синтагме са врстом којој припадају.

 изузетно важно именичка

 крупне трешње придевска

 грицкати чоколаду прилошка

 превише ситна глаголска
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5. Одреди врсту синтагми подвлачећи главну реч у њима:

а) чекајући Годоа –  б) роман Иве Андрића –  

в) врло далеко –  г) потпуно интересантан – 

6. Из следеће реченице издвој:

Циклус песама о Краљевићу Марку је свима веома познат.

а) именичку синтагму: 
б) главну реч синтагме: 

7. У следећим именичким синтагмама подвуци атрибуте и напиши који су.

а) двојка зелених очију  б) свеж ваздух 

в) писци модернисти  г) ташна од коже 

8. Повежи реченице са значењем које имају подвучени падежни атрибути у 
њима.

а) Боравак у природи свима прија. описно

б) Осетили смо благо пиркање ветра.

в) Становници острва пронашли су благо. 
месно

г) Јакна од тексаса је прави модни хит. присвојно

9. Упиши неки прилог да добијеш придевске синтагме:

а)  лепо време  б)  добар избор

в)  гласна музика  г)  велики таленат

10. Прочитај реченицу и одговори на захтеве.

Веома пенушави таласи запљускивали су обалу.

Шира синтагма је: 

Ужа синтагма је: 

Врста уже синтагме је: 
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11. Попуни табеле.

Придевска синтагма

зависни члан главна реч зависни члан

поносан

Именичка синтагма

зависни члан главна реч зависни члан

сећање

12. У следећој реченици подвуци синтагму.

Сасвим добро сам урадио тест.

Која је ово врста синтагме? 

Коју службу има ова синтагма? 

13. Подвуци глаголске облике у којима се може наћи главна реч глаголске син-
тагме.

инфинитив  императив  глаголски  имперфекат  глаголски прилог

прилог прошли  садашњи

14. Подвуци глаголске синтагме у следећим реченицама.

а) Само вредно учећи, можемо постићи одличан резултат.

б) Отишао је не рекавши ни реч.

в) Чути његово мишљење, било је од непроцењиве вредности.

15. Препиши из следеће реченице уже и шире синтагме.

Снага Чеховљеве уметности огледа се у склоности ка хумору са горком жаоком.

Шире синтагме: , , 

 .

Уже синтагме: ,  .
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5. СИНТАКСА (РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ)

Субјекат, предикат, објекат, прилошке одредбе 
и допуне, апозитив и апозиција

1. Допуни реченицу.
Реченични чланови деле се на главне и зависне. Главни реченични члано-

ви су  и , а зависни су 

 и  .

2. Подвуци глаголе и распореди их према њиховом значењу. Напиши их у инфи-
нитиву.
а) Деда нам је често казивао како је најлепше даровати друге.

глагол говорења –  глагол давања – 

б) Стајао сам као скамењен. Много година касније схватио сам значење њего-
вих речи.

глагол мировања –  глагол мишљења – 

3. Подвуци глаголске облике који могу вршити службу предиката:

ући заузели смо седох увидевши нагледати се будемо певали имајући

4. Подвуци предикате у следећим реченицама и напиши којој врсти прирпадају.

а) Вељко ће стићи на време. 

б) Пријатељство је највеће благо. 

в) Јуче смо били у позоришу. 

5. У следећој реченици подвуци именске делове предиката и напиши којој врсти 
речи припадају.

а) Шарл Бодлер је песник. 

б) Његова збирка Цвеће зла је у 19. веку била скандалозна.  

в) Међу симболистима, он је био први. 
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6. У следећој реченици подвуци само копулу и напиши у ком је лицу, броју и 
роду (уколико глаголски облик разликује род).

Такав песник није био уобичајена појава.

Копула је у  

7. У следећим реченицама подвучени су предикати. Одреди којој врсти припа-
дају.

а) Школска година је била успешна. 

б) Школа је на Тргу ружа. 

в) Бићемо прваци на овогодишњем турниру. 

г) Сви је сматрамо најбољом. 

8. Одреди функцију подвученог дела и напиши чиме је он исказан.

Император се прогласио неустрашивим победником.

Функција: 

Исказан: 

9. Подвуци предикат у реченици, а затим заокружи слово испред врсте којој при-
пада.

То питање је од велике важности.

а) глаголски б) именски в) прилошки г) са допунским предикативом

10. Подвуци глаголе који спадају у неправе копулативне.

гледати се називати се прогласити се поручивати сматрати прозвати се

11. У следећим реченицама подвучени су допунски предикативи. Напиши у ком 
су падежу.

а) Именовали смо га за председника. 

б) Сматраћу те најбољим пријатељем. 

в) Постаћу песникиња. 

г) Називала се баксузом. 
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12. Повежи подвучене предикате са саставом којем припадају.

а) Сви морају бити у пет сати испред школе. прост

б) Сви смо дошли у пет сати испред школе. сложен

в) Почело је да свиће. сложен

г) Зора је свитала. прост

13. Разврстај следеће глаголе:

почети наставити моћи престати морати требати смети престајати 

Модални глаголи Фазни глаголи

14. Препиши глаголе из следећег текста и напиши најпре која је врста предиката, 
а затим какав је по саставу:

Он је био старац. У своме чуну рибарио је у водама Голфске струје, али ни после 
осамдесет и четири дана није могао да улови ни једну једину рибу. Првих че-
трдесет дана њега је пратио и један дечак. Али кад је минуло и ових четрдесет 
дана, родитељи су почели да говоре дечаку да је старац једном засвагда постао 
salao, од чега горе несреће нема. 

(Ернест Хемингвеј, Старац и море, прилагођено)

Предикат Врста Састав
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15. Подвуци граматички субјекат у следећој реченици.

Проучавање књижевних дела није нимало лак посао.

Субјекат је исказан  .

16. Допуни реченицу.
Граматички субјекат исказује се именичким речима или синтагмама у 

 (напиши у ком падежу).

17. Подвуци најпре субјекте, а затим напиши чиме су они исказани. 

а) Играње за боје наше школе је прави доживљај. 

б) За данас, метеоролози прогнозирају лоше време. 

в) Љубитељи књиге сваки дан читају нешто. 

г) Дах пролећа је близу. 

18. Следећу реченицу препиши тако да субјекат постане објекат, а објекат субјекат.

Ученици нижих разреда рецитовали су дела српских песника.

19. Заокружи слово испред падежа у којем не може стајати прави објекат.
а) акузатив без предлога  б) партитивни (деони) генитив
в) словенски, одрични генитив  г) акузатив са предлогом

20. Допуни табелу на основу задате реченице.

Институт је свим одличним ђацима уручио дипломе.

Субјекат Прави објекат

је уручио

21. У следећој реченици подвуци објекат, па затим напиши његову варијанту у 
партитивном генитиву.

Три пута дневно узимај лимун и мед. 

22. Заокружи слова испред реченица у којима препознајеш неправи објекат.

а) Купила сам млеко. б) Пила сам млека. в) Покварило се млеко.

г) Најела сам се колача. д) Успели су нам колачи. ђ) Једем колач.     
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23. Из следеће реченице препиши на линије тражено.
Јутрос у 8.30 управа факултета прочитала је студентима коначни списак примље-
них.

Предикат: 

Субјекат: 

Прави објекат: 

Неправи објекат: 

24. Поред наведених тврдњи упиши Т уколико је она тачна, а Н ако је нетачна.

а) Прави објекат је допуна прелазним глаголима. 

б) Прави објекат је допуна прелазним и непрелазним глаголима.  

в) Прави објекат не може стајати у акузативу без предлога. 

г) Неправи објекат је допуна прелазним глаголима. 

д) Неправи објекат може стајати у свим зависним падежима осим  
акузатива без предлога. 

ђ) Неправи објекат је допуна непрелазним глаголима. 

25. Попуни празна поља као што је започето.

Због културних дешавања обично се након наставе скупи испред школе доста ђака.
     

Зашто?

26. Повежи подвучене прилошке одредбе у реченицама са њиховом врстом.

а) Због јаког невремена обустављен је саобраћај. за меру

б) Уџбеник сам нашла у библиотеци. за начин

в) Тај филм сам гледала прошле године. за место

г) Нежно ме је помиловала по глави. за време

д) Пуно смо се смејали то вече. за узрок
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27. Из следеће реченице препиши прилошке одредбе и напиши им врсту.

Доконо је седео за широким столом и непрестано провоцирао све који  
су улазили унутра.

Прилошка одредба Врста

28. Одреди службу подвученог дела реченице.
Празнике сам увек проводила код куће.

Служба је: 

29. Следеће реченице допуни задатим прилошким одредбама.

а) Одустао сам од концерта  . (п. о. за узрок)

б)  смо сазнали да је концерт отказан. (п. о. за време)

в) Концерт ће се одржати  . (п. о. за место)

г) Концерт је трајао  . (п. о. за меру)

д) Музичари су свирали  . (п. о. за начин)

30. Повежи подвучене делове у следећим реченицама са њиховом функцијом.

 Писмо се налази на столу. атрибут

 Писмо је на столу. прилошка одредба

 Оно писмо на столу је за тебе. прилошки део предиката

 Писмо сам заборавила на столу. прилошка допуна

31. У следећим реченицама апозиције подвуци једном цртом, а апозитиве са 
две црте.
а) Шешир професора Косте Вујића, хумористички роман српског књижевника 

Милована Витезовића, најпре је приказан као телевизијска драма. Главни лик 
је професор немачког језика, ексцентрични разредни старешина, а његови 
матуранти били су они који ће касније обележити Србију свог времена. 

б) Након водоника, хелијум, други хемијски елемент по лакоћи, именован је по 
грчком титану Сунца, Хелију. Хелијум, безбојан и безмирисан, први је у групи 
племенитих гасова у периодном систему.

в) Љуљушкајући се у чамцу, малом и дрвеном, посматрали смо воду Охридског 
језера, прозирну и хладну.
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32. Поред реченица напиши да ли је подвучени део у њима апозиција или апо-
зитив.
а) Шандор Петефи, занесен револуционарним идејама, водио је национални 

покрет 1848. 

б) Шандор Петефи, мађарски песник српског порекла, снажно је утицао на наше 

песнике Ђуру Јакшића и Јована Јовановића Змаја. 

33. Упиши запете у реченице.
а) Поносан и узбуђен стајао је Вељко мој најбољи друг из разреда.

б) Корачајући споро и нечујно стигли смо пред капије замка.  

в) У потрази за Недођијом је филм који говори о аутору приче о Петру Пану 
дечаку који није желео да одрасте.

г) Питагора са Самоса антички филозоф и математичар оснивач је питагорејског 
братства посвећеног неговању врлине и изучавању математике. 

34. Напиши коју функцију имају подвучени делови следећих реченица.
а) Једног јутра појави се господин Берки, мој нови газда, и рече...

, 

б) Јер ја сам га ослободио не само његовог урођеног страха од паса, него је и 
уопште постао храбрији.

, 

в) Дечак ми је успут поверио тешке и одговорне задатке.  

, 

г) А и ја сам се од те изненадне туге веома разболео.

, 

35. Препиши реченичне чланове на одговарајуће место.
Данас ми је Марко, најбољи кошаркаш у школи, изненада, после утакмице, по-
клонио велику лопту од коже.

субјекат: 

предикат: 

објекти: 

прилошке одредбе: 

атрибути: 

апозиција:  .
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Посебни типови предикатских реченица

1. Заокружи слово испред пасивних реченица.

а) Авантуристички романи се радо читају.  

б) Људи радо читају авантуристички роман. 

в) Авантуристички романи су радо читани.

г) Људи су радо читали авантуристички роман.

2. Одреди врсту пасива у следећим реченицама.

а) Добар глас далеко се чује. 

б) Коцка је бачена. 

в) Клин се клином избија. 

3. Преобликуј активне реченице у пасивне.
Људи су некада много више веровали у митове и легенде.
а) са рефлексивним пасивом

Народна библиотека Србије чува збирку средњовековних рукописа.
б) са партиципским пасивом

4. Подвуци предикате пасивних реченица.
Слика „Портрет даме“ аустријског сликара Густава Климта пронађена је у ита-
лијанској галерији. Платно је откривено у удубљењу једног од спољних зидова 
дворишта галерије. Удубљење је било заштићено металним вратима и скривено 
дебелим слојем бршљана.

5. Поред тврдњи које се односе на безличне реченице напиши Т уколико су тач-
не, а Н ако су нетачне.

а) Глагол безличних реченица се слаже са субјектом. 

б) Глагол је увек у 3. лицу једнине (средњег рода). 

в) Имају граматички субјекат. 

г) Означавају појаве које се дешавају без учешћа субјекта. 

6. Заокружи слова испред безличних реченица.

а) Напољу се разданило.  б) Ваздух је врео.

в) Овде је баш захладнело.  г) Грмело је до увече.
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7. Подвуци у безличним реченицама логички субјекат и напиши у ком је падежу.

а) Лепо ми је било на одмору. 

б) Младима никад није досадно. 

в) Ању је нешто пресекло у леђима. 

г) Данас није било гужве. 

8. Повежи наведене реченице са типом којем припадају.

Зарудело је на истоку. пасивна

Све је стављено на своје место. обезличена

Ђака није било у школском дворишту. безлична са логичким субјектом

Некада се више дружило. безлична

9. Трансформиши следеће реченице у оне које се траже.
а) Фанови су на Дорћолу исцртали графит посвећен Душку Радовићу.

партиципски пасив: 

б) Ветар је непрестано дувао са севера.

безлична: 

в) Ђаци су причали о предстојећој утакмици.

обезличена: 

г) Људи најчешће губе кишобран.

рефлексивни пасив: 

10. Упиши Л поред личне реченице, Б поред безличне и О поред обезличене.

а) У путовањима има великог знања. 

б) У путовањима трагамо за знањем. 

в) У путовањима се трага за знањем. 

г) У путовањима се тражи знање. 
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6. ПРАВОПИС

Транскрипција

1. Заокружи тачне одговоре.
При писању туђих властитих имена у нашем језику:
а) Примењује се прилагођено писање применљиво и у ћирилици и у латиници.
б) Примењује се прилагођено писање применљиво само у ћирилици.
в) Примењује се изворно писање применљиво само у латиници.
г) Примењује се изворно писање применљиво и у ћирилици и у латиници.

2. Повежи прилагођено страно име са његовим изворним обликом и језиком из 
кога потиче. 

 Џон Jean немачки

 Јохан John енглески

 Жан Johann француски

3. Према датим правилима напиши прилагођено следећа имена.

а) Szombathely (sz  с; ly  љ) 

б) Leipzig (ei  ај; z  ц) 

в) Jacques (ck  к) 

г) Раскольников (ль  љ) 

4. Упореди оригинал са прилагођеним именом, а затим допуни реченице.
а) SZÉCHÉNYI – СЕЧЕЊИ

Овде се мађарско CS преноси као , а NY као .

б) VINCENT – ВЕНСАН

Овде се француско IN преноси као , а C као .

в) QUASIMODO – КВАЗИМОДО 

Овде се италијанско QUA преноси као , а S као .

г) MÜNCHEN – МИНХЕН

Овде се немачко Ü преноси као , а CH као .
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5. Упореди оригинал са прилагођеним именима, а затим допуни реченицу.

JORGE (шпански)  Хорхе;  JULES (француски)  Жил;  JORIS (холандски)  Јорис;  
JOAQUIM (португалски)  Жоаким;  JOE (енглески)  Џо.

Примећујемо да се у прилагођеним именима Ј преноси различито у зависности 

од језика: у шпанском као , у француском као , у холандском као 

, у португалском као , а у енглеском као .

6. Напиши како гласе речи које су примери за системско прилагођавање из кла-
сичних језика.

а) λαβύρινθος (labyrinthos) грч. – 

б) Аχιλλεύς грч. (лат. Achilles) – 

в) Cicero лат. – 

д) Κύκλωψ грч. (лат. Cyclops) – 

7. Напиши прилагођено ћирилицом следеће називе из заграда.

а) (The New York Times)  сматра се највећим град-
ским новинама у Сједињеним Америчким Државама.

б) Та вест је објављена у  (Le Mond).

в) Извештај о том догађају можете прочитати у  
(Der Spiegel).

8. Подвуци у наведеним паровим реч која је правилно прилагођена.
а) Мерилин/Мерлин (Marilyn Monroe) b) Лајам/Лијам (Liam Neeson)
в) Марфи/ Мерфи (Eddie Murphy)  г) Бејсинџер/Бејсингер (Kim Basinger)

9. Исправи грешке у следећим реченицама.
а) Карнеџијева (Carnegie Hall) улица налази се у Београду, на Палилули.

б) Омиљена марка спортске опреме ми је Најк (Nike).

в) Новак Ђоковић изгубио је од Британца Ендија Мареја (Andy Murray).
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10. Поред тврдње напиши Т уколико је она тачна, а Н ако је нетачно.
а) Термин транскрипција означава преношење гласова у писмо, тј. посебно бе-

лежење гласова којим се изговарају имена или речи из страног живог језика 

у графички систем матерњег језика. 

б) Препорука је да увек треба избегавати уношење тешких и неприродних скло-

пова у наш изговор. 

в) Уколико је неопходно, прилагођено писање може се удаљавати од изворног 

више него што је неопходно. 

г) Прилагођено писање не треба да се јако удаљава више него што је неопходно 

од изворног. 
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