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Српски језик 

Модул 5: Књижевни језик, фонетика и морфологија 

Наставне јединице:  ПРИПРЕМА ЗА ТЕСТ 

Консултације: draganatrivakovic@gmail.com  

 Смјернице за рад:  

Користећи дате материјале, задатке припреми се за тест. Одговори на питања у 

писаној форми. 

Припрема за тест 

1. Напиши како се зове најстарији књижевни језик свих Словена. 

2. Које су заједничке граматичке категорије именских ријечи? 

3. По којој врсти се мијењају сљедеће именице: јелен, племе, власт, огледало? 

4. Подвуци прелазне глаголе: скочити, посадити,узети, лећи, сјести, направити. 

5. Напиши који се дијалекти штокавског нарјечја налазе у основи српског књижевног 

језика. 

6. Одреди падеже подвучених именица у реченици: Данас сам са другом однио књиге 

у библиотеку. 

7. Како се дијеле именице према значењу? 

8. Наброј три придјева у нашем језику који граде компаратив наставком –ши. 

9. Подвуци непрелазне глаголе: пити, носити, одмарати, наћи, потрчати, сјетити се. 

10. Препиши зубне сугласнике из реченице: Цијели зид се труни. 

11. Наброј сложене глаголске облике. 

12. Према замјенама старог гласа јат штокавско нарјечје се дијели на:_____________ 

________________________________ изговор. 

13. Како се назива књижевни језик настао мијешањем рускословенског са српским 

народним језиком? 

14. Одреди којој врсти ријечи припада свака ријеч у наведеној реченици: 

Улазим,     очи  
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а     сасвим 

већ     слијепљене 

су     од 

ми     сна. 

15. Напишите компаративе сљедећих придјева: млад, лијеп, строг, зао. 

16. У јужнословенске језике убрајају се: а.словеначки, б. руски, в. српски, г. грчки, д. 

македонски, ђ. бјелоруски, е. украјински, ж. румунски, з. бугарски.     

17. Наведите неличне глаголске облике. 

18. Одредите инфинитивну и презентску основу глагола казати и лежати. 

19. Одредите којој врсти ријечи припадају сљедеће ријечи: овде, ако, вечерас, узевши, 

са, сутрашњица, средина, неко. 

20.  Одреди врсте ријечи: Данас ћемо радити чак три теста из српског језика. 

21. Одреди врсте ријечи: Ако данас положим пријемни испит, бићу ускоро студент 

прве године. 

22. Алвеоларни сугласници су: 

23. Мирослављево јеванђеље написано је__________________ језиком. 

24. Српски дијалекти ијекавског изговора су: а)__________________________ 

б)________________________________ 

25. Именице које имају само облик множине називају се: ___________________ 

26. Врсте замјеница. 

27. Који сугласници у српском језику немају своје звучне парњаке? 

28. У првој половини 18. вијека на територији данашње Војводине ствара се школа у 

којој се његује: а. славеносрпски, б. српскословенски, в. старословенски, г. 

рускословенски. 


