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1. СИНТАКСА – НАПОРЕДНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

1. Допуни реченице. 1 звездица
Реченични чланови који имају исту функцију су равноправни и они стоје у 

, чинећи 
конструкцију.

Најважнији напоредни односи су ,  и 

 .

2. Распореди дате везнике на одговарајуће место у табели. 1 звездица

и,   но,   него,   али,   или,   но,   а,   нити,   па,   већ,   те

Саставни Раставни Супротни

3. Повежи реченице са врстом напоредног односа који илуструју. 2 звездице

Воз је кренуо, али се убрзо покварио. саставни

Воз ће у неком тренутку кренути или никада нећемо стићи. искључни

Воз је кренуо, према томе, стижемо на време. раставни

Воз је кренуо, а ми се нисмо укрцали. супротни

Воз је кренуо, само се ми нисмо укрцали. закључни

4. Допуни табелу. 1 звездица

Напоредни односи Обележја

саставни

а, али, но, него, већ

дакле, према томе

градациони 
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5. У следећим реченицама упиши запету тамо где треба. 2 звездице
а) Сок од кајсије имао је богату жуту пену а у ваздуху се осетио мирис бербернице. 
б) Грађанин растом висок али у раменима узак немогуће мршав а лице му је 

било најнеобичније.
в) Сазнао је да је о томе одлучио неко други па се некако чудновато насмејао. 
г) Ево вам моје визиткарте према томе јавите ми се обавезно.
д) Не само што му се успротивио већ је почео и да ломи све пред собом.

6. У следећим реченицама допиши одговарајуће везнике како би реченице биле 
у задатом напоредном односу. 2 звездице

а) Вељко је после школе отишао на утакмицу,  Ања у шетњу.  (супротни)

б) После школе идемо на уткмицу,  на вечеру,  тек онда у по-
зориште. (саставни)

в) Превише смо се уморили на утакмици,  нећемо ићи у 
позориште. (закључни)

г) Ићи ћемо  у шетњу,  у позориште. (раставни)

д)  ћемо ићи у позориште  ћемо стићи да одемо 
и у шетњу. (градациони) 

ђ) Сви су отишли на утакмицу,  је Ања пошла у шетњу. (искључни)

7. Поред наведених примера напиши назив напоредног односа у којем стоје не-
зависне предикатске реченице. 2 звездице

а) Волим да возим бицикл, али више уживам у пливању. 

б) Сутра ће изаћи списак примљених, дакле, знаћемо ко  
се све уписао. 

в) Цео дан сам учио, само сам направио паузу за ручак. 

г) Нисам ни прочитао књигу нити сам урадио домаћи. 

8. Заокружи тачне тврдње. 2 звездице

а) Испред везника и запета се пише.

б) Испред везника супротног односа запета је обавезна.

в) Када се везник или понавља, запета се пише, у осталим случајевима не.

г) Најтипичнији везник супротног односа је везник но. 
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9. Одреди врсту напоредног односа у следећој реченици. 2 звездице

Живот је кратак, али траг од живота може дуго трајати. 

Напиши ову реченицу тако да независне реченице у њој стоје у искључном на-
поредном односу.

10. Спој дате реченице у једну тако да буду у задатом напоредном односу. 1 
звездица
а) Године 1884. Тесла стиже у Њујорк. Почиње да ради за Томаса Едисона. 

(саставни однос са везником и)

б) Винсент Ван Гог је био изузетан сликар. Остао је непризнат за живота. (супрот-
ни однос са везником али)

в) Објављивањем „Господара прстенова“ Толкин је дао полет фантастичном 
жанру. Његова дела су утицала на настанак нових покрета у дечјој књижевно-
сти. (закљућни с изразом према томе)

г) Момци из Ливерпула основали су групу која ће постати светски позната. Пот-
помогли су преображај културе и друштва. (градациони однос с обележјем не 
само што... него...)

11. У следећој реченици одреди која два реченична члана стоје у напоредном 
односу и одреди која је врста тог односа. 3 звездице

Често сам маштала, или о сунчаним морима, или о снегом  
прекривеним врховима.

Реченични чланови који стоје у напоредном односу су: 

Врста напоредног односа је: 
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12. Прочитај реченицу и допуни захтеве. 2 звездице

Мирис пролећа и бујање природе ми разгаљује душу.

У наведеној реченици две синтагме у функцији  стоје у 

 односу.

13. У следећим реченицама подвуци реченичне чланове који стоје у напоред-
ном односу, и напиши који су то реченични чланови (речи, синтагме, зависне 
реченице). 2 звездице
а) Да се нађемо испред школе и да ту сакупимо новац, то свима одговара.

б) Или Милица, или Марта ће ти помоћи да напишеш састав. 

в) Разредна је рекла да почистимо учионицу и да затворимо све прозоре. 

г) Није уписала факултет ове године зато што је тако одлучила, а не зато што 
није успела.

д) Издавачка кућа „Школска књига“ ове године објавила је „Мост од ријечи“ и 

„Легенду о мени“. 

14. У следећој реченици подвуци чланове у напоредном односу и одреди њихову 
функцију. 2 звездице

У грозничавом очекивању и борбеном расположењу ишчекивао  
сам тренутак када ћу остати сам.

Функција је 

NT-32629-M-IV_Szerb_nyelvtan_12_tordelt3.indd   6NT-32629-M-IV_Szerb_nyelvtan_12_tordelt3.indd   6 2020.12.02.   10:35:072020.12.02.   10:35:07



XII

7

15. У наведеним реченицама најпре подвуци реченичне чланове који стоје у на-
поредном односу, затим одреди њихову функцију и на крају врсту напоредног 
односа. 3 звездице 

Реченице Функција Врста напоредног 
односа

Неће доћи ни Лазар, а камоли 
Никола.

Пера је рекао да ће доћи и да ће се 
јавити. 

Лара те је тражила не само пре него 
што је пошла у школу, него и кад се 
вратила кући.

Нисам га нашла ни код куће ни у 
школи.

Нећу доћи код тебе не зато што сам 
уморна, него јер морам да учим. 

Волим да певам веома гласно и 
помало емотивно. 
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2. СИНТАКСА – СИСТЕМ НЕЗАВИСНИХ РЕЧЕНИЦА

1. Прочитај одломак из Балканског шпијуна Душана Ковачевића и напиши на 
линије којој врсти независних реченица припадају реченице из дијалога. 2 звез-
дице

ПОДСТАНАР: ... Нисам знао да сте због мене „дочекивали јутра зурећи у плафон“. 

Дирнули сте ме. 

ИЛИЈА: Могу ли нешто да вас замолим? 

ПОДСТАНАР: Наравно! 

ИЛИЈА: Помозите ми да вас не убијем. 

ПОДСТАНАР: А... како, како то да вам помогнем? 

ИЛИЈА: Ћутите док ја говорим! 

2. Поред наведених независних реченица напиши којој врсти припадају. 2 звез-
дице

а) Да сте сместа дошли овамо! 

б) Ала је лепо! 

в) Где сте пошли? 

г) Буди ми добро! 

д) Волиш ли ти мене? 
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3. Подвуци обавештајну реченицу. 2 звездице
а) Покај се одмах!  б) Нека се покаје одмах!  в) Кајем се!  г) Да се покајеш одмах!

4. Одреди врсте упитних реченица. 1 звездица

а) Који авангардни писац ти је омиљени? 

б) Како ти се свидео Балкански шпијун? 

в) Зар читаш Томаса Мана? 

г) Да ли волиш Селимовића? 

д) Где си читала критику о Андрићу? 

5. Заокружи пример у којем препознајеш жељну реченицу. 2 звездице

а) Ала сам се насмејао!

б) Како је могла то да ти уради!

в) Нека те срећа прати!  

6. Допуни табелу. 2 звездице

Падај, падај, кишице!

обавештајна

Ала пада киша!

жељна

7. Подвуци међу наведеним реченицама заповедну. 2 звездице

Срећна сам!   Што волим крофне!   Немој да се играш са мном!   Положићу тест!

8. Повежи следеће реченице са врстом којој припадају. 2 звездице

 Како си ти паметна! упитна

 Могу ли ја да кажем нешто? узвична

 Не користи мобилни телефон на часу! жељна

 Срећан рад! заповедна

NT-32629-M-IV_Szerb_nyelvtan_12_tordelt3.indd   9NT-32629-M-IV_Szerb_nyelvtan_12_tordelt3.indd   9 2020.12.02.   10:35:082020.12.02.   10:35:08



10

9. Подвуци обавештајне реченице које имају експресивни (емоционални) карак-
тер. 2 звездице
– И-ју, господин-попо, баш сте ви враг! Ја ‚ди су крофне?! – пита зачуђена до-
маћица.
– Хе, хе, појео их, милостива.
– Та, и’те, ви се само шалите; ‚ди сте и’ сакрили?
– Па појео, милостива!
– И-ју мене жалосне! Зар толике крофне?
– Хе, хе, из ваше руке, па не зна човек шта је доста! 

10. Подвуци реченицу која означава строгу забрану. 2 звездице
а) Немојте га слушати! б) Нека не долазе! в) Нећу да чујем!   

11. Одреди врсту независних реченица, а затим подвуци/заокружи њихова обе-
лежја. 2 звездице

а) Не могу то да поднесем! 

б) Нека нам сване већ једном! 

в) Шта се догодило? 

г) Донеси ми то! 

12. Допуни следеће реченице тако да добијеш задату комуникативну функцију. 
1 звездица

а)  ти слушаш „Пеперсе“? (опште питање)

б)  ако ми не понесеш моју плочу! (забрана)

в)  су живи и здрави сто година! (жеља)

г)  грми! (чуђење)
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13. Повежи заповедне реченице с њиховим комуникативним функцијама. 1 
звездица

 Чим те позову, уђи. молба

 Молим вас, уђите! савет, упутство

 Да ли да уђем? – Уђи. строга заповест

 Не улази! дозвола

14. Одреди да ли се наведеним жељним реченицама исказује благослов, здра-
вица или клетва. 1 звездица

а) Гром га спалио! 

б) Име ти се свуда помињало! 

в) Мутна те вода однела! 

г) Дао ти Бог среће! 

15. Прочитај део из романа Дервиш и смрт и одговори на захтеве. 2 звездице 
Љубав је себична. Ех, дервишу, шта ти знаш о љубави! Себе сам истурио, због 
њега. Је ли то себичност?

Препиши питање на које се не очекује одговор. 

Колико има обавештајних реченица? 

Које је обележје упитне реченице? 

У коју врсту питања спада ова упитна реченица? 
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3. СИНТАКСА – СИСТЕМ ЗАВИСНИХ РЕЧЕНИЦА

1. У следећим примерима подвуци зависне реченице: 1 звездица
а) Бојао сам се да ме не потраже у мојој собици.
б) Како је на овоме нашем шареном свијету већина створења и предмета обоје-

на, то је с мојим дједом око тога увијек долазило до неспоразума и неприлика.
в) Док се будем враћао натраг, мислићу о далекој љубави.
г) Изгледало је да у изненадној тишини ослушкује глас свих безбројних легенди 

којима не зна имена.
д) Ишао је тамо где је људска нога ретко крочила.

2. Заокружи слова испред оних врста зависних реченица које увек имају при-
лошку вредност. 1 звездица

а) условне б) месне в) односне г) временске

д) последичне ђ) узрочне е) изричне  

3. Повежи примере са одговарајућом вредношћу зависних реченица у њима. 
1 звездица

Кад се враћам из школе, обавезно 
свратим у продавницу стрипова. придевска вредност

Много желим да радим посао који 
волим. прилошка вредност

Капут који сам јуче носила, позај-
мила сам Милици. именичка вредност

4. У следећем примеру подвуци изричну реченицу и одговори на захтев. 3 звез-
дице

Иако је тек март, ових дана Ана често размишља како да паметно искористи 
летњи распуст, јер је радећи у књижари зарадила прву плату.

1) Заокружи слово испред функције коју врши ова изрична реченица у оквиру 
више реченице.

а) субјекат б) прави објекат в) неправи објект

2) Заокружи слово испред вредности коју има ова зависна реченица.

а) прилошку б) именичку в) придевску
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5. Допиши запете на одговарајућа места у следећим реченицама. 1 звездица 
а) Ако се попнеш на Будимску тврђаву видећеш целу Пешту.
б) Ко те не зна скупо би те платио.
в) Да бисте били здрави вежбајте сваки дан. 
г) Посетили смо и Сентандреју иако је био лош дан.

6. У следећој реченици најпре подвуци изричну реченицу, а затим одговори на 
захтеве. 3 звездице
Док је путовао возом, Марко је заинтересовано гледао како промичу необични 
предели.

Изрична реченица има службу: 

Замени изричну реченицу синтагмом са истом функцијом: 

7. Одреди врсту изричне зависне реченице. 2 звездице
а) Европска филмска академија објавила је ко ће бити номинован за престижне 

награде. 

б) Америчка академија филмских уметности изјавила је да су сва гласања тајна. 

в) Филмска академија је покушала да се огради од неистинитих гласина. 

8. Подвучену групу речи (синтагму) замени изричном реченицом у истој функ-
цији. 3 звездице

Када је дошао ред на њега, Никола је причао о упутствима за коришћење новог 
програма који је уведен у наставу.

9. Заокружи слова испред изричних реченица. 1 звездица

а) Она је слушала како ученици рецитују.

б) Милена је отишла на море да се мало одмори.

в) Марија је рекла да ће ићи на екскурзију.

г) Отишао је раније како би стигао на утакмицу.
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10. Подвуци изричну реченицу у следећим примерима и повежи је са функцијом 
коју има у оквиру више реченице. 3 звездице

Питала сам зашто сви нису 
дошли на време. субјекат

Ђаци су били свесни да су 
погрешили. неправи објекат

Да нису стигли сви, сазнали 
смо кад је већ било касно. прави објекат

Управа школе је пристала 
(на то) да идемо на излет.

зависни члан у придевској 
синтагми

11. У следећем примеру подвуци односну реченицу. 1 звездица
Док је шетала градом, Јелена је најзад купила хаљину коју је дуго тражила, јер 
ускоро иде на прославу рођендана.

12. Допуни реченицу. 1 звездица
Односне реченице којима се пружа обавезна информација о именичком пој-

му имају  функцију, а оне односне реченице 
којима се пружа додатна, необавезна информација о именичком појму имају 

 функцију.

13. У наведеном примеру најпре подвуци односну зависну реченицу, а затим 
одговори на захтеве. 3 звездице
Ко је тада био у посети, видео је његова најпознатија и најбоља дела.

Замени односну реченицу из примера синтагмом у истој функцији.

14. Заокружи слово испред реченице у којој запажаш односну реченицу. 1 звез-
дица

а) Сели смо да се одморимо где смо прво нашли слободно место.

б) Завршио сам све послове када сам изашао из куће.

в) Када смо се уморили, сели смо на клупу где је већ седела једна бака.

г) Памтићу дуго лето када сам научио да једрим.
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15. Напиши коју функцију у оквиру више реченице имају односне реченице у 
следећим примерима. 2 звездице
а) Синоћ смо примили вест која нас је одушевила. субјекат
б) Кажи ми све што мислиш. атрибут
в) Ко рано рани, њему се цео дан спава. апозитив
г) Шутнуо је лопту десном ногом, која му је била слабија. објекат

16. Подвучену групу речи (синтагму) замени односном реченицом. 
Слушали смо синоћ победничку песму. 2 звездице

17. У наведеном примеру подвуци месну реченицу: 1 звездица
Да би испунио највећу жељу, после много времена вратио се одакле је пошао, 
јер је тамо провео најлепше године живота.

18. Заокружи слово испред примера у ком зпажаш месну реченицу. 1 звездица
а) Рекао ми је да је школу завршио где је и рођен.
б) Цео живот је провео у граду где је рођен.
в) Нисам знао где сам оставио кључеве.

19. У следећим примерима подвучене делове замени месним реченицама. 3 
звездице
а) Волели су да путују у топле крајеве.

б) Милош је одувек желео да отпутује у родно место свога оца.

20. Одреди врсту зависних реченица у следећим примерима. 2 звездице

а) Где сам провела детињство, ту је мој дом. 

б) Покажи ми где је твој дом. 

в) Ово је дом где сам провела младост. 

21. У следећим примерима подвуци месне реченице и заокружи њихова обе-
лежја. 2 звездице
а) Када смо се изгубили, мислио сам да је најбоље да идемо куда иду сви, јер 

неко сигурно познаје пут.
б) Пристижући на станицу, одакле је требало да ухватимо воз за Беч, Павле је 

предложио да ипак одморимо.
в) Тамо где Дрина избија у наглом завоју из дубоког и уског теснаца, налази се 

Вишеград.  
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22. Подвуци зависну временску реченицу у следећем примеру. 1 звездица
Пошто није понела новац када је пошла од куће, позајмила је од Милице да купи 
књигу.

23. Повежи реченице са временским односом који оне илуструју. 3 звездице

Само што сам ушла у кућу, позвали су 
ме да се вратим на посао. симултаност

Пре него што смо изашли у град, оку-
пили смо се код Ање. антериорност

Док је Вељко био на путу, ми смо били 
на викендици. постериорност

24. У следећем примеру глаголску синтагму замени временском реченицом. 
2 звездице
Враћајући се кући, срео сам друга са којим сам некада давно играо у истом клубу.

25. Заокружи слова испред временских реченица: 1 звездица

а) Иако нисам знао када ће се десити, био сам спреман да пођем.

б) Пошто је касно устао, није стигао да оде на тренинг.

в) Отићи ће на тренинг пошто се врати из школе.

г) Био сам спреман да пођем када ме позову.

26. Заокружи слова испред примера у којима временске реченице имају фун-
цију одредбе мере времена. 2 звездице

а) Чекали смо у реду док нас нису прозвали. 

б) Кад су нас прозвали, ушли смо у ординацију.

в) Кренули смо на пут чим је свануло.

г) Откако сам положила вожњу, возим само дању.

27. Најпре подвуци временску реченицу, а затим одговори на захтев. 2 звездице

Док је слушао музику, вежбао је нове задатке из математике, јер се ближи град-
ско такмичење.

Замени временску реченицу синтагмом са истом функцијом.
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28. Подвуци везник који је синониман са везником у датом примеру. 1 звездица

Донео је одлуку пошто је добро размислио о свему јер назад се више није могло.

само што     док     након што     откад

29. У следећем примеру подвуци узрочну реченицу: 1 звездица
Иако је имао довољно времена, он није завршио све обавезе, јер је по цео дан 
играо нову игрицу коју је баш тада добио.

30. Заокружи слова испред примера у којима уочаваш узрочну реченицу: 1 звез-
дица

а) Будући да је имао озбиљан тест, радио је више него обично.

б) Изашао је са друговима у град тек пошто је завршио све обавезе.

в) Није могао да предвиди шта ће бити будући захтеви његовог тренера.

г) Одговорио је тачно на сва питања пошто је добро научио градиво.

31. Подвуци везнике и везничке спојеве који су обележја узрочних реченица. 
1 звездица

зато што,      након што,      будући да,      само што,      јер,      пошто,      што

32. Подвучену групу речи замени узрочном реченицом са истом функцијом. 
2 звездице 
Због велике гужве у саобраћају сви смо јутрос закаснили у школу.

33. У следећем примеру подвуци зависну реченицу, а затим напиши у коју врсту 
спада и коју функцију има. 2 звездице

Како нисмо имали више времена, узели смо такси и запутили се на аеродром.

Врста зависне реченице: 

Функција: 

34. Подвуци узрочну зависну реченицу и замени је речју или синтагмом.
Јован данас није дошао у школу јер је имао температуру.
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35. У наведеним реченицама подвуци зависне реченице и повежи их са врстом 
којој припадају. 3 звездице

Док си ти била у музичкој школи, ја сам причала са Марком. изрична
Причала нам је како је прошла на полагању. месна
Јована се наљутила на другарице што је нису сачекале. узрочна
Пут нас је водио тамо где смо се и прошли пут изгубили. временска
Позајмио сам ти новац који сам штедео за летовање. односна

36. У следећем примеру подвуци условну реченицу, а затим одговори на захте-
ве. 3 звездице
Иако нисам много путовала, знала сам да ћу путовати касније ако добијем овај 
посао који тако дуго желим.

У реченици се налази једна односна зависна реченица. Она гласи: 

Замени ову односну реченицу синтагмом.

37. Замени реалну условну реченицу потенцијалном условном реченицом: 
3 звездице
Ако дођеш на време, упознаћеш га.

38. Заокружи реченицу у којој запажаш свевременски услов. 2 звездице
а) Ако будеш веровао у себе, имаћеш успеха.
б) Ако си веровао у себе, онда си имао и успеха.
в) Ако верујемо у себе, онда имамо успеха у свему. 
г) Ако верујеш у себе, имаћеш успеха.

39. Замени иреалну условну реченицу из наведеног примера, реалном услов-
ном реченицом. 3 звездице
Да си све добро научила, положила би испит.

40. Најпре подвуци временску реченицу у следећем примеру, а затим је замени 
условном. 3 звездице
Нисмо могли да очекујемо да ћемо, када одемо на то првенство, освојити злато, 
јер нисмо били потпуно спремни.
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41. У следећим реченицама упиши запете тамо где оне недостају. 2 звездице
а) Мислио сам ако можеш да дођеш до мене да ми помогнеш око селидбе.
б) Да сам знала да ће ми овако бити лепо дошла бих још раније.
в) Путоваћемо до Вишеграда бродом уколико можеш да поднесеш пут јер не 

прија свима дуга пловидба. 
г) Будеш ли имала воље можемо обићи и замак на брду. 

42. У следећем примеру подвуци допусну реченицу. 1 звездица
На тесту који смо јуче радили добио сам максималан број бодова иако нисам све 
научио јер нисам имао довољно времена.

43. У наведеној реченици замени везник допусне реченице синонимним везни-
ком. 1 звездица
Синоћ смо отишли на терен да тренирамо одбојку иако је падала јака киша, по-
што у недељу почиње турнир. 

44. Од следећих простих реченица направи сложене у којима ће бити допусна 
реченица. 2 звездице
а) Ана полаже пријемни испит на Академији драмских уметности.

б) Није још завршила средњу школу.

в) Годинама се бави глумом.

45. Замени подвучену конструкцију допусном реченицом. 2 звездице
Упркос безбројним обавезама, она је дошла на прославу да би честитала друга-
рици рођендан.

46. У наведеним реченицама подвуци зависне реченице, напиши у коју врсту 
спадају и која им је функција. 2 звездице
а) Да ниси толико дуго била на сунцу, не би изгорела.

Врста: 

Функција: 

б) Изгорела је јер је дуго била на сунцу.

Врста: 

Функција: 
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47. Из следећег примера издвој све зависне реченице и напиши њихову врсту. 
3 звездице

Знало се да се оба разбојника већ данима крију у оближњој пећини, али сељани 
ништа нису пријављивали полицији јер нису желели да се баве стварима због 
којих би врло лако главу могли изгубити.

Реченица Врста

48. Заокружи слово испред примера у којем запажаш намерну реченицу. 1 звез-
дица

а) Рекао му је да имамо ових дана много обавеза.

б) Да је учила више, добила би бољу оцену.

в) Гледала је филм да не би читала књигу.

г) Толико сам био уморан да сам одмах заспао.

49. У следећем примеру подвуци намерну реченицу, а затим одговори на захте-
ве. 3 звездице

Раније је дошла кући како би се мало одморила, јер је на послу имала веома 
напоран дан.

а) Замени намерну реченицу речју или синтагмом.

б) Коју функцију има ова намерна реченица?

50. У следећим примерима одреди врсту подвучених зависних реченица. 2 звез-
дице

а) Отишла је на планину да се опорави од дуге болести. 

б) Мислила је да оде на планину ради опоравка. 

в) Да није била болесна, не би морала на планину. 
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51. У следећем примеру пронађи намерну реченицу и замени је узрочном. 
3 звездице 
Када смо се срели, рекао ми је да ће наставити студије да би се усавршавао.

52. Допуни реченицу. 1 звездица

Обележја намерних реченица су везници  (са презентом и потенција-

лом),  (са потенцијалом) и речца  (са потенција-
лом у одричном облику).

53. Наведи три поредбена везника који се употребљавају у поредбеним речени-
цама за једнакост. 1 звездица

,  и .

54. У наведеном примеру подвуци поредбену реченицу. 1 звездица
Док сам му се приближавала, Иван ме је гледао као да ме не препознаје иако се 
знамо још из детињства.
Ова поредбена речница илуструје једнакост или неједнакост?

Илуструје 

55. Од следеће просте реченице направи сложену са поредбеном реченицом. 3 
звездице
Она на концерту пева лепше него на пробама.

56. У наведеном примеру подвуци поредбену реченицу за неједнакост. 1 звез-
дица
На приредби је Никола ове године рецитовао песму као да је прави глумац јер је 
вежбао више него што је вежбао раније да би био најбољи.

57. Попуни табелу као што је започето. 1 звездица

Реченице Везник Решење

Ноге су ми тешке. Од олова су. као да Ноге су ми тешке као да су од 
олова.

Марија је фина. Тако и изгледа. као што

Освојио је награду. То смо и 
очекивали. како
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58. Подвуци последичну реченицу у следећем тексту. 1 звездица
Мој најбољи пријатељ пре годину дана уписао је школу сликања. Била сам по-
носна на њега јер је то јако желео. Оно што је врло интересантно јесте то да, иако 
је био тек почетник у тој школи где се изучава модерно сликарство, Маркови 
радови су били тако добри да су изгледали као дело искусног уметника. Сликао 
је спонтано и природно. 

59. Од наведених простих реченица направи једну сложену са последичном за-
висном реченицом. 1 звездица
а) Марко је лепо писао кратке приче. На конкурсу је убедљиво однео прву на-

граду.

б) Пробудио сам се касно. Закаснио сам на први час.

60. У следећем примеру подвуци последичну реченицу: 2 звездице
Када смо после предавања разговарали, сви смо закључили да је професор тако 
добро све објаснио да ћемо веома брзо научити градиво које је предавао.

Она има функцију 

61. Препиши зависне реченице и одреди им врсту: 3 звездице
Ако се добро сећам, она је, док је путовала, свима слала разгледнице које при-
казију најлепше грађевине тих градова, да бисмо с њом пратили светска достиг-
нућа иако нисмо тамо, јер су посебно интересантна.

а) 

в) 

г) 

д) 

ђ) 

62. У наведеном примеру одреди врсту подвучених зависних реченица. 2 звез-
дице
Пошто је књига, коју сам јуче добила, била веома занимљива, читала сам целу 
ноћ јер сам хтела да је завршим иако сам ујутру рано имала обавезе.

Заокружи тачан одговор.

а) изрична и допусна б) временска и узрочна в) односна и допусна
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63. У следеће примере допиши везник или везнички спој тако да добијеш одго-
варајућу зависну реченицу. 3 звездице

а) Маша је срећна  долази Лука. временска

б) Маша је срећна  долази Лука. условна

в) Маша је срећна  долази Лука. узрочна

г) Маша је срећна  долази Лука. допусна

д) Маша је срећна  долази Лука. поредбена

64. У следећим примерима одреди врсту зависне реченице са везником да. 
3 звездице

а) Купила би те ципеле да није потрошила сав новац.  

б) Милена је планирала да овог лета оде на море.  

в) Узела је нову свеску да у њој вежба задатке за пријемни. 

г) Толико је брзо ходао да нисмо могли да га стигнемо. 

65. Подвуци везнике који су карактеристични за дату врсту зависних реченица. 
3 звездице
а) изричне: ако, да, кад, јер, док, како, пошто
б) временске: ако, да, кад, јер, док, како, пошто
в) узрочне: ако, да, кад, јер, док, како, пошто

66. У следећим примерима одреди врсту зависне реченице и њихову функцију. 
3 звездице

а) Узео је такси како би стигао на време. 

б) Мада је био болестан, отишао је у школу. 

в) Иван је желео да оде на утакмицу. 

г) Додај ми књигу што лежи на столу. 

д) Где он прође, ту трава не расте. 

ђ) Пошто је књига била врло скупа, нисам је купио. 

е) Остаћу овде док се Зоран не врати. 

ж) Ако се гвожђе загрева, оно се шири. 

з) Гледао нас је као да нас први пут види. 

и) Јасна ради с толиком енергијом да се сви диве. 
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4. РАЗГОВОР И ТЕКСТ

1. Напиши реченице које показују да је садржај наведених исказа двосмислен, 
тј. да се може разумети на два начина. 1 звездица
а) Милици је лако веровати.

, 

б) Стварање уметника је дуготрајно.

, 

в) Назвали су ме рођаци из Новог Сада.

, 

2. Допуни реченицу. 1 звездица
Поруке се преносе не само језички (вербално) већ и 
комуникацијом.

3. Заокружи слова испред реченица у којима се наредба исказује на учтив начин. 
1 звездица

а) Да ли бисте могли да се померите мало?

б) Померите се мало!

в) Хоћете ли да се померите мало?

г) Нека се помери мало!
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4. Повежи узвичне реченице са њиховом експресивном поруком. 1 звездица

а) Што ми се једе нешто слатко! радост, усхићење

б) Како ћемо само уживати на екскурзији! дивљење

в) Ала је лепо твоје двориште! жеља

5. Напиши исказе који ће слати поруку која је задата у заградама. 2 звездице

а)  (савет)

б)  (уверење)

в)  (подршку)

6. Одреди комуникативну функцију следећих реченица. 2 звездице

Независна реченица Њена комуникативна функција

Ала си ти порастао!

Ти си моја десна рука. обавештење

То не долази у обзир!

Живела слобода!

Ко још воли снег!

7. Одреди непосредну поруку наведених реченица. 2 звездице

а) Лек узимати на осам сати по једну таблету. 

б) Лек узимам на осам сати по једну таблету. 

в) Не узимај лек на празан стомак! 

г) Нека узима лек кад га боли глава! 

8. У којим случајевима кажемо да је конверзација била успешна. Заокружи тачне 
одговоре. 2 звездице

а) Када саговорници воде рачуна о квалитету онога што говоре.

б) Када саговорници говоре двосмислено, без сређених и јасних мисли.

в) Када саговорници воде рачуна о начину на који говоре.

г) Када саговорници воде рачуна о квантитету свог учешћа у разговору.

д) Када се саговорници не држе теме, већ се служе различитим дигресијама.
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9. Попуни табелу. 2 звездице

савет,    негодовање,    тврдња,    подршка,    радост,    жеља,    дивљење

Реченице Порука исказа

Баш волим што се све добро завршило!

Не брини много, све једном прође.

Како је феноменалан филм!

Сто пута сам ти рекла да не радиш то!

Што бих отпутовао негде!

Данас се не осећам добро.

Положићеш следећи пут! 

10. Повежи пример са називом конверзационе максиме која је у њему прекрше-
на. 3 звездице

 Колико има километара до Шиофока? максима

 Што се мени свиђа тај Шиофок. квантитета

 Колико километара има до Шиофока? максима

 Доста. релевантности

 Колико километара има до Шиофока. максима

 Па сад, има колко има. начина

11. Уз дате одломке из књижевних дела напиши која се конверзациона максима 
у њима не уважава: релевантности, начина или квантитета. 3 звездице

а) Хљестаков: – А што нема соса?
Момак: – Соса нема.
Хљестаков: – А што нема?
Момак: – Па, оно има, овај, али нема.
Хљестаков: – Како нема?
Момак: – Па, ето нема.
Хљестаков: – Ама, како нема? 

 (Н. Гогољ, Ревизор)
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б) „Да ли бисте били толико добри да ми кажете 
како да напустим ову шуму?“ Замоли Алиса. 
„Шта да јој рецитујем?“, рекао је Дилади гледајући према
Диладији с некаквим племенитим сјајем у очима, 
не обраћајући пажњу на Алисино питање. 

 (Л. Керол, Алиса у Земљи с оне стране огледала)

в) „Бојиш ли њоме?“ „Бојим.“ „Сукно?“, упитао је свилар.
Човек се насмејао на једну страну лица и рекао низ 
шаку, као да ће пљунути у страну: „Ко пуши неће
никада видети у своју лулу.“ Свилар га није разумео и 
поновио је питање: „Сукно?“ 

 (М. Павић, Предео сликан чајем)

12. Поређај следеће реченице по реду (да сачињавају везани текст) тако што 
ћеш испред сваке уписати њен редни број. 1 звездица

а) ⃝  Штавише, два претходна филма из серијала такође су добила награде 
Оскар.

⃝  Ова трилогија је била прави светски феномен, са преко шест стотина ми-
лиона гледалаца.

⃝  Дело је само по себи феномен, изнад свог аутора; у ствари, Толкин је више 
био истраживач него аутор.

⃝  На седамдесет шестој церемонији доделе награда Америчке филмске ака-
демије 2004, филм „Господар прстенова: Повратак краља“ доживео је до 
тада невиђен, огроман успех са једанаест номинација.
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б) ⃝  У Атини је у 5. веку пре н. е. установљен демократски систем владавине, 
који је пружао многе прилике за слободне расправе.

⃝  Тако су се појавили професионални учитељи, који су се називали софисти, 
односно мудри људи, и поучавали су људе вештини јавног говора. 

⃝  Стога су људима биле потребне дебатне и говорне вештине, како би про-
тивнике надговорили изузетном употребом језика, а понекад чак и придо-
били на своју страну.

⃝  Грађани су волели софисте и веровали су им.

в) ⃝  Ова биљка је пуштала цвет у дубинама језерцета и водила очајничку борбу 
да се подигне до површине воде да би тамо процветала. 

⃝  Буда је застао код језерцета и угледао лотосов цвет како плута на води и 
схватио да је највећи број ових цветова, иако изгледају као да плутају по 
површини воде, у ствари потопљен испод површине.

⃝  Нетремице их посматрајући, схватио је да је свет заиста пун људи којима су 
потребна ова учења о стварности.

⃝  Слично је и са људима који траже свој пут. 

13. Речце су најчешће средство за повезивање реченица у оквиру текста. У сле-
дећим примерима пронађи речце којима се остварује повезаност, препиши их и 
повежи са њиховим типичним значењем. 3 звездице
а) Први календар до ког су искуствено дошли стари народи био је лунарни ка-

лендар. Дакле, све што се дешавало касније било је дотеривање и усаглаша-
вање земаљског и космичког времена.

б) Анализом значења речи коришћених за описивање емоција у више од две 
хиљаде језика, истраживачи су открили нека универзална значења. Међутим, 
анализа је открила и поједине културолошке куриозитете.

в) У маленом британском граду песникиња Дебора Алма одлучила је да отвори 
песничку апотеку, односно, њена апотека издаје песме на рецепт!

г) За неке, чудан начин на који је Титаник отишао у пропаст главни је разлог ин-
тересовања. Такође, опчињеност њиме представљају и судбине људи који су 
били на броду.

  „означава да садржај који следи представља наста-
вак претходног садржаја“

  „најављује да је исказ који следи изведен из прет-
ходно изнетог садржаја (као закључак или сажетак)

  „најављује да ће претходно изнети садржај бити 
другачије формулисан“

  „указује на то да садржај који следи доноси еле-
менте који битно мењају дотадашње знање о теми 
о којој је реч“
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14. Повежи почетак одломка са одговарајућим наставком. 1 звездица

а) Када се каже „Хуни“ мисли се на 
варварско племе које је немилосрдно 
пустошило већи део западне Европе.

Тврђава у Смедереву, последња 
престоница српске средњовековне
државе, у време свог настанка, 
сведок бурних историјских времена, 
а данас највећа равничарска тврђава 
у Европи, лепотица је од камена у 
чијим се високим зидинама крију 
тајне векова, а митови и легенде 
привлаче магнетском снагом сваког 
човека. 

б) Својим подбратком глади њену 
кожу. 
Обавија се око њеног тела. Уједајући 
је, заводљиво гиба главом и 
подрхтава репом.  

Како би успели да измере висину 
Хипериона, научници су морали да 
се, веома компликованом методом, 
попну до самог врха дрвета и да 
спусте канап до земље. На овај начин 
измерено је да је Хиперион висок 
115, 61 метар, чиме је заслужио 
титулу највишег дрвета на свету.

в) Ова секвоја се налази у 
Националном парку „Редвуд“ у 
Калифорнији, али тачна локација се 
држи у тајности како би дрво било 
заштићено од злонамерних људи.

Али да ли овај номадски  народ 
заслужује варварску репутацију коју 
има? На то питање тешко је дати 
одговор. 

г) На месту где се малена река Језава 
улива у велики и моћни Дунав, тамо 
где дувају снажне кошаве и земља се 
спаја с небом у необичној лепоти уз 
шум реке, налази се монументални 
град деспота Ђурђа Бранковића и 
деспотице Јерине.

Ово су почетни положаји змијске
Кама сутре међу колубридима, који
чине највећу светску породицу
змија са око 2.500 врста.

15. Усменим путем утврди на који начин (којим средствима) су повезане речени-
це у следећем тексту. 3 звездице

Ћамил је човек „мешане крви, причао је Хаим, од оца Турчина и мајке Гркиње. 
Мајка му је била чувена грчка лепотица. Смирна, град лепих Гркиња, није видела 
такав стас, такво држање и такве плаве очи. Удали су је у седамнаестој години за 
Грка, тешког богаташа. Имали су свега једно дете, женско. Кад је девојчици било 
осам година, богат Грк је напрасно умро.

(Иво Андрић, Приклета авлија)
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5. РЕТОРИКА

1. Заокружи тачне одговоре који се тичу реторике као дисциплине. 1 звездица

а) Реторика је теорија беседништва.

б) Реторика подразумева скуп правила беседничке вештине.

в) Реторика је практична, а беседништво теоријска дисциплина.

г) Реторика је и сама беседничка вештина, тј. способност лепог, сликовитог, ди-
намичног и убедљивог изражавања.

2. Допуни реченицу. 2 звездице
Први који су почели да изграђују реторику као систем правила били су грчки фило-

зофи који се називају  , а утемељивачи реторике били 

су ретори (говорници)  и .

3. Повежи врсте беседа са њиховим предметом. 2 звездице

а) пригодна беседа  њен основни смисао је вештина убеђивања 
већег броја људи о кривици или невиности

б) политичка беседа  њом се хвали или куди нека личност, користи 
се у различитим приликама

в) судска беседа  њом се јавно и критички изговореном речју 
говори о политичким стварима

4. Попуни табелу која се тиче правила на којима почива добар, квалитетан рето-
рички став и беседнички чин. 3 звездице

инвенција

Подразумева организовање беседничке грађе у форму 
која одговара говорниковој намери

стил
(елокуција)

памћење
(меморија)

Подразумева држање беседе уз употребу одговарајуће 
технике изговора (дикције), гестикулације.

NT-32629-M-IV_Szerb_nyelvtan_12_tordelt3.indd   30NT-32629-M-IV_Szerb_nyelvtan_12_tordelt3.indd   30 2020.12.02.   10:35:102020.12.02.   10:35:10



XII

31

5. Подвуци појмове који се тичу организације плана говора. 2 звездице

разрада      акључак     дигресија      експозиција       увод     

ретардација     аргументација

6. Попуни табелу тако што ћеш написати шта подразумева сваки од делова орга-
низације плана говора. 3 звездице

Делови плана Објашњење

Увод

Разрада
експозиција

аргументација

Закључак

7. Одреди врсту беседе у следећим примерима. 3 звездице
а) „... Стога бих желео да тежиште овог кратког излагања поставим, као што је 

по мом мишљењу право и умесно, на разматрање о причи и причању уопште. 
На хиљаду разних језика, у најразноличнијим условима живота, из века у век, 
од древних патријархалних причања у колибама, поред ватре, па све до дела 
модерних приповедача која излазе у овом тренутку из издавачких кућа у ве-
ликим светским центрима, испреда се прича о судбини човековој, коју без 
краја и прекида причају људи људима. Начини и облици тога причања мењају 
се са временом и приликама, али потреба за причом и причањем остаје, а 
прича тече и даље и причању краја нема...“

б) „Благо сиромашнима духом, јер је њихово царство небеско;
Благо онима који плачу, јер ће се утјешити;
Благо кроткима, јер ће наслиједити земљу;
Благо гладнима и жеднима правде јер ће се наситити;
Благо милостивима, јер ће бити помиловани;
Благо онима који су чистога срца, јер ће Бога видјети;“
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в) „Можда верујете, грађани, да је пресуда на смрт пала зато што нисам имао 
онаквих речи којима бих вас могао уверити, кад бих одлучио да се морам слу-
жити свима, средствима делања и бесеђења, само да избегнем казни. Нипо-
што! Осуђен сам, додуше, због несташице, али зачело не речи него дрскости, 
и безочности, и воље да вам говорим онакве ствари какве би вам било нај-
пријатније слушати: да плачем и јадикујем и друге многе ствари да радим и 
говорим које су мене, колико ја мислим, недостојне; а такве ствари ви сте и 
навикли да слушате од других. Али кад сам се бранио, нисам помислио да 
ради отклањања опасности смем да учиним ишта недостојна слободна чо-
века, па ни сада се не кајем што сам се онда тако бранио: не, ја много више 
волим да после онакве одбране погинем неголи после овакве да себи живот 
искупљујем.“

г) „Поштована господо и браћо, представници народни, у нашој земљи има 
разних неправилности. Буџет, на пример, није у равнотежи према свима 
грађанима... Док... овај... један крај... један крај наше отаџбине има и шуму 
и расадник и стругару и... окружну команду, на пример, дотле се у другом 
крају не примењује правилно закон о накнади штете причињене градом, на 
пример... Ја сам, браћо моја, дуго размишљао о томе како да се томе злу које 
се укоренило у нашем народу стане на пут и дошао сам до закључка да је нај-
боље да се то остави влади да она размишља о томе.“

8. Подвуци особине доброг стила. 1 звездица

прецизност    китњастост    правилност    сликовитост    извештаченост    јасност

9. Повежи познате реторе (говорнике) са епохом за коју се везују. 2 звездице

 Тома Аквински српски барок

 Цицерон средњи век

 Гаврил Стефановић Венцловић античка Грчка

 Демостен антички Рим

NT-32629-M-IV_Szerb_nyelvtan_12_tordelt3.indd   32NT-32629-M-IV_Szerb_nyelvtan_12_tordelt3.indd   32 2020.12.02.   10:35:102020.12.02.   10:35:10



XII

33

10. Модерна реторика одступа од правила класичне структуре беседе. Изабери 
једну од две понуђене теме и у табелу унеси нацрт за своју беседу. 3 звездице
a) Дисциплина је највиши облик љубави према самоме себи.
б) Човек само срцем добро види, суштина је очима невидљива. 

Структура Пример

Пример
(сентенција, пословица, анегдота)

Поента
(суштина проблема)

Аргументација 
(наведи два аргумента)
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6. СТИЛИСТИКА

Административни стил

1. Прочитај следећи текст и подвуци карактеристике административног стила 
које препознајеш у њему. 2 звездице

Поштовани корисници и посетиоци Градске библиотеке обавештавамо вас да 
библиотека неће радити у периоду од 9. 03. до 12. 03. јер је дошло до квара на 
мрежи услед којег нисмо у могућности да обавимо уношење података у систем. 
Управа библиотеке донела је одлуку о могућности бесплатног коришћења он-
лајн дигиталне библиотеке која се односи на све регистроване кориснике. 

2. Заокружи реченицу која се може употребити у административном стилу. 1 
звездица
а) Желим да ми дате потврду да сам ја, Милош Марковић, ученик Основне шко-

ле „Јован Јовановић Змај“.  
б) Требаћете да ми издате потврду да сам ја ученик Основне школе „Јован Јова-

новић Змај“.  
в) Молим вас да ми издате потврду да сам ја, Милош Марковић, ученик Основ-

не школе „Јован Јовановић Змај“.  

3. Заокружи слово испред граматички погрешног 
начина ословљавања. 1 звездица

а) Поштована госпођо Илић,

б) Поштовани господине Илић,

в) Поштовани господине Илићу, 

4. Подвуци правилно написане датуме. 1 звездица
а) 13. 04. 2020. б) 13. IV. 2020. 
в) 13. IV 2020. г) 13. април 2020.

5. Заокружи слова испред тачних начина обраћања у званичној кореспонден-
цији када не познајемо примаоца. 1 звездица

а) Поштовани господине / Поштована госпођо

б) Драги господине / Драга госпођо

в) Драге даме и господо

г) Поштована господо
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6. Желиш да идеш на „отворен дан“ који организују факултети у Будимпешти. 
Напиши молбу директору школе да ти одобри слободан дан. 3 звездице

(име и презиме подносиоца молбе)

(разред и одељење) 

 

Предмет: Молба за слободан дан

 

7. Ви као матуранти организујете прославу „опраштања“. За ту прилику треба да 
напишете позивницу за оне које желите да увеличају својим присуством вашу 
прославу. Води рачуна о томе шта све треба да садржи та позивница. 3 звездице

ПОЗИВНИЦА

8. Допуни следеће реченице уписујући потребну реч. 2 звездице

молбу    жалбу    решење     примило     захтевала    одобрило    уважила

а) Ученик Петар Петровић уложио је  на објављену ранг 

листу. Управа школе је  његов приговор, и ученик је 
примљен у први разред гимназије.

б) Због посете Сајма књига упутили смо  директорки 

школе. Директорка је  два слободна дана.
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в) Управа клуба је  да сви активни чланови буду регистро-

вани. Због тога је донето  о чланској обавези.

9. Заокружи слова испред поздрава којима се пословна кореспонденција може 
завршити. 1 звездица

а) С поштовањем

б) Срдачан поздрав

в) До скорог виђења

г) Радујем се нашем виђењу

д) Захваљујем на сарадњи

ђ) Захваљујем на разумевању

10. Подвуци одлике бирократског стила у следећим реченицама. 2 звездице

а) Извршена је анализа свих пристиглих узорака.

б) Следеће активности су планиране у циљу одржавања мотивације ученика.

в) Нове идеје представљају корак напред у обављању наших дужности.

г) Овај закон треба изменити из разлога што је непрецизан.

11. Састави жалбу на тему која је актуелна за тебе у овом тренутку. Она може 
бити и шаљивог карактера, али формално мора испунити све захтеве ове врсте 
административног стила. 3 звездице

(име и презиме подносиоца жалбе)

(разред и одељење) 

 

Предмет: Жалба 
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12. Препиши дату реченицу исправљајући граматичке и стилске грешке у њој. 3 
звездице 
С обзиром да нам не одговарају њихови услови сарадње, донета је одлука о 
промени истих, у циљу побољшања квалитета сарадње.

13. Састави мотивационо писмо које ће бити пропратни документ твојој пријави 
за факултет. 3 звездице

 
(назив институције којој шаљете) (име и презиме кандидата)

 
(адреса институције) (адреса)

 
 (имејл адреса)

 
 (контакт телефон)

Мотивационо писмо

Поштовани,
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(1. увод – укратко представљање; 2. квалитети и особине које поседујете, знања, 
вештине, искуства; 3. закључак – ваша очекивања и молба да вас узму у обзир 
као одговарајућег кандидата и захвалност на издвојеном времену за разма-
трање ваше пријаве)

С поштовањем,                                

 
 (име и презиме) (место и датум)

14. Заокружи тачне тврдње. 2 звездице

а) При састављању радне биографије треба навести све личне особине које по-
седујемо.

б) Приликом састављања биографије дозвољено је манипулисати информа-
цијама како би нас оне представиле у бољем светлу.

в) На фотографији у радној биографији треба да изгледамо пристојно и профе-
сионално.

г) При састављању радне биографије није пожељно убацивање емотикона у 
текст.

д) При састављању радне биографије није дозвољена употреба неформалних 
израза и скраћеница.

ђ) При састваљању биографије препоручљиво је водити рачуна о томе да она 
буде састављена јасно, тачно и да вас представља у најбољем светлу
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15. Понуђен ти је један од могућих образаца радне биографије. Попуни је својим 
подацима. 3 звездице

Име и презиме

Занимање

Професионални профил

  Радно искуство                                              

 

 

Образовање

Посебна знања

 

Личне особине

Остало

Хоби и интересовања
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