
 
 

 

Пријемни испити за академску 2007/2008. годину 

Тест из српског језика и књижевности 

 

 

Одсјек за српски језик и књижевност 

Име и презиме __________________________________________ 

 

Задаци: 

 
1) Подвуците гласове који не припадају сљедећем низу: 

Ј, Љ, Ш, К, Њ, Ћ, М, Ж, Џ, С, Ч, Ђ 

 

2) Наведите безвучне сугласнике или консонанте: 

 

 

3) У сљедећим ријечима подвуците Р у вокалској (самогласничкој) функцији: 

ПРОКРВАРИТИ, УПРЕГНУТИ, ПРЕТРПЈЕТИ, БРЗИНОМЈЕР, ПРОМРМЉАТИ, 

КРАСНО, ПРЕГРШТ 

 

4) Које је гласовна промјена извршена у ријечима: 

а) ИСПИСАТИ - ------------------------- 

б) ЧИТАЊЕ - ----------------------------- 

 

5) Подвуците ријечи у којима се јавља непостојано А: 

ДУКАТ, КОВАЧ, ЈАСЕН, ЈЕДРО, МУЗИЧАР, ТАЧКА, ДЈЕВОЈКА, ОБАЛА, 

ПРИЧА, ПОЛАЗАК 

 

6) Подвуците префиксе у ријечима: 

РАЗВРСТАТИ, ИСХРАНИТИ, ОБЛЕТЈЕТИ, УСТРЕПТАТИ, ПРИСТУПИТИ, 

ОТПИСАТИ, СЛЕТЈЕТИ 

 

7) Којим врстама ријечи припадају: 

а) ЉЕПОТА - --------------------------------------    б) ИЗ - ---------------------------------- 

в) ЈЕР - ----------------------------------------------     г) ЕТО - ------------------------------ 

д) ЈЕСЕНАС - -------------------------------------     ђ) НЕКО - ---------------------------- 

 

8) Подвуците именице које имају само једнину (singularia tantum): 

ПРАХ, КРОВ, БЕРБА, БРЧКО, РИЈЕЧ, СЈАЈ, БЈЕЛИНА, ГАР 

 

9) Напишите компаративе придјева: 

а) СЛАДАК - -----------------------------------    б)  ДРЗАК - -------------------------------- 

в) ЗАО - -----------------------------------------     г)  МАСТАН - ---------------------------- 

д) КИСЕО - -------------------------------------     ђ) ЛАК - ---------------------------------- 

 



10) Напишите називе глаголских облика: 

а) РЕКАО БИХ - ------------------------------    б) ПУТУЈУЋИ - ------------------------------ 

в) КАЗАЋУ - ------------------------------------   г)  БУДЕМО ДАЛИ - ---------------------- 

д) БИО САМ ПОСЛАО - -------------------------------------- 

 

11) Одредите којој врсти према значењу припадају именице: 

а) ДРИНА - -----------------------------------   б) ПИЈЕСАК - --------------------------------- 

в) МОСТ - ------------------------------------    г) НАФТА - -------------------------------------- 

д) ПИЛАД - ----------------------------------    ђ) КАМЕЊЕ - --------------------------------- 

 

12) У ком су падежу подвучене ријечи у сљедећој реченици: 

У ШТАЛИ ЈЕ ДАО КОЊИМА ВОДЕ, А ЗАТИМ СЕ ПОВУКАО У КУЋУ. 

 

а) У ШТАЛИ - ------------------------------- б) КОЊИМА - -------------------------------- 

в) У КУЋУ - ----------------------------------------- 

 

13) Одредите функцију (службу) подвучених ријечи у реченици: 

ДАНИМА СУ СВИ МОЈИ ДРУГОВИ ПРИЧАЛИ О МАТУРСКОЈ ВЕЧЕРИ. 

а) О МАТУРСКОЈ ВЕЧЕРИ - ----------------------------------------------------- 

б) МОЈИ - ---------------------------------------------------------- 

 

14) Одредите функцију (службу) подвучених ријечи у реченици: 

О ПРАЗНИЦИМА ПУТУЈЕМО СА ПРИЈАТЕЉИМА НА МОРЕ. 

а) О ПРАЗНИЦИМА - ------------------------------------------- 

б) НА МОРЕ - --------------------------------------------- 

 

15) У наведеним синтагмама подвуците главну (управну) ријеч: 

ШИРОКА УЛИЦА, ПАРЧЕ ХЉЕБА, ЈАКО ЛИЈЕПО, ВЕОМА СИРОМАШАН, 

ТАШНА ОД ЗМИЈСКЕ КОЖЕ 

 

16) Подвуците субјекат (субјекатску синтагму) у сљедећим реченицама: 

МЕЂУ ОМЛАДИНОМ СЕ СВЕ ВИШЕ ИГРА ТЕНИС. 

ЦИЈЕЛУ НАШУ ПОРОДИЦУ ОБРАДОВАО ЈЕ ЊЕГОВ ДОЛАЗАК ПРЕД НОВУ 

ГОДИНУ. 

 

17) Подвуците зависну реченицу и одредите њену функцију и значење: 

МОРАО СЕ УМОТАТИ СЕ У ЋЕБЕ ДОК СЕ ВОЗИО ФИЈАКЕРОМ.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18)  Подвуците зависну реченицу и одредите њену функцију и значење: 

БИЛО МИ ЈЕ ЈАКО ТОПЛО ИАКО САМ БИО ЛАКО ОБУЧЕН. 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19) Напишите ијекавске облике сљедећих ријечи: 

а) ЛЕПОТА - -----------------------------  б) ВОЛЕО - ---------------------------------- 

в) ВРЕМЕ - -------------------------------  г) ЦРЕПОВИ - -------------------------------- 

д) ЦВЕТОВИ - ------------------------------ 

 

20) Подвуците исправне облике: 

ХАЛАПЉИВ – АЛАПЉИВ, ХРВАТИ СЕ – РВАТИ СЕ, ДАНУТИ – ДАХНУТИ, 

РЂА – ХРЂА, МАНУТИ – МАХНУТИ 

 

 

 

 



21) Заокружите слово испред правилно написаних реченица: 

а) Пријемни испит се полаже 10. VII. 2007. године. 

б) Резултати се објављују 13. VII 2007. године. 

в) Освојићу 3 мјесто на ранг-листи.  

г) Важан ми је тај 10. 7. ове године. 

 

22) Први писани (књижевни) језик Словена зове се ------------------------------------, а 

најстарије словенско писмо је ----------------------------------------. 

 

23) У сљедећем низу заокружите слова која је Вук Стефановић Караџић унио у 

реформисану ћирилицу: 

Ђ, Р, Њ, Б, Ј, П, Љ, К, Џ, Ћ 

 

24) Подвуците називе јужнословенских језика: 

УКРАЈИНСКИ, МАКЕДОНСКИ, СЛОВЕНАЧКИ, ЧЕШКИ, БУГАРСКИ, 

СЛОВАЧКИ, СРПСКИ, ПОЉСКИ 

 

25) У основи српског књижевног језика је ----------------------------- нарјечје, ------------

------------------- и --------------------------------- изговора. 

 

26) Шта не спада у науку о књижевности? 

а) књижевна критика   б) естетика 

в) теорија књижевности   г) критика 

 

27) Шта није књижевни род? 

а) лирика     б) драма 

в) роман     г) епика 

 

28) Која од наведених књижевних врста спада у прозу? 

а) ода     б) новела 

в) елегија     г) еп 

 

29) Шта од наведеног није лирско-епска врста? 

а) романса     б) поема 

в) елегија     г) балада 

 

30) Који од наведених појмова није стилска фигура? 

а) иронија     б) парадокс 

в) таутологија    г) гнома 

 

31) Који је најчешћи стих српске народне епске поезије? 

а) асиметрични десетерац   б) осмерац 

в) симетрични десетерац   г) дванаестерац 

 

32) Која од наведених врста припада народној лирској поезији? 

а) мисаоне пјесме    б) родољубиве пјесме 

в) посленичке пјесме   г) социјалне пјесме 

 

33) Која од наведених пјесама не спада у лирско-епске? 

а) Хајка Атлагића и Јован бећар  б) Смрт Омера и Мериме 

в) Српска ђевојка    г)  Хасанагиница 

 

34) Ко је противник у двобоју Бановић Страхињи? 

а) Љути Арапин    б) Влах Алија  

в) Кучук Алија    г) Муса Кесеџија 



 

35) Кога је у истоименој народној бајци надмудрила дјевојка? 

а) лисицу     б) цара 

в) коња     г) момка 

 

 

36) Ко је написао Слово љубве? 

а) Стефан Дечански   б) Стефан Првовенчани 

в) Свети Сава    г) Стефан Лазаревић 

 

37) Које од наведених дјела није написао свети Сава? 

а) Нарчетаније    б) Крмчија  

в) Житије светог Симеона  г) Служба светом Симеону 

 

38) Ко је аутор  Дунда Мароја? 

а) Иван Мажуранић   б) Марко Марулић 

в) Марин Држић    г) Џоре Држић 

 

39) Најпознатије дјело Доситеја Обрадовића је... 

а) Аутобиографија   б) Писма из Италије 

в) Живот и прикљученија   г) Живот уживо  

 

40) Вук Стефановић Караџић први рјечник  објавио је... 

а) 1804     б) 1808 

в) 1814     г) 1818 

 

41) Које од наведених дјела не припада Његошевом књижевном опусу?  

а) Лажни цар Шћепан мали   б) Свободијада 

в) Сербијанка    г) Луча микрокозма 

 

42) Који од наведених писаца није стварао у епоси романтизма? 

а) Бранко Радичевић   б) Ђура Јакшић 

в) Сима Милутиновић   г) Јанко Веселиновић 

 

43) Ко је аутор пјесме Отаџбина? 

а) Бранко Радичевић   б) Ђура Јакшић 

в) Сима Милутиновић   г) Јанко Веселиновић 

 

44) Која од наведених драма припада опусу Јована Стерије Поповића? 

а) Госпођа Министарка   б) Др 

в) Родољупци    г) Народни посланик 

 

45) Коју од наведених приповиједака није написао Радоје Домановић? 

а) Швабица    б) Данга 

в) Вођа     г) Страдија 

 

46) Коју је од наведених пјесама написао Јован Дучић? 

а) Сиво, суморно небо   б) Симонида 

в) Вече на шкољу    г) Залазак сунца 

 

47) Гдје се одвија највећи дио романа Нечиста крв? 

а) у Нишу     б) у Врању 

в) у Лесковцу    г) у Прокупљу 

 

 



48) Које од наведених дјела Ива Андрића није роман? 

а) Омерпаша Латас   б) Пут Алије Ђерзелеза 

в) Травничка хроника   г) Госпођица 

 

49) Ко је аутор пјесничке збирке Кора?   

а) Момчило Настасијевић   б) Бранко Миљковић 

в) Васко Попа    г) Миодраг Павловић 

 

50) Ко од савремених аутора није и драмски писац? 

а) Љубомир Симовић   б) Душан Ковачевић 

в) Стеван Раичковић   г) Александар Поповић 

 

  

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

П Р И Ј Е М Н И   И С П И Т 

тест из енглеског језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      шифра 

кандидата:____________________ 

 

• Вријеме израде теста из енглеског језика је 60 минута. 



• Упутство:  

Од четири понуђена одговора заокружите један одговор који 

сматрате тачним.  

 

 

 број тачних одговора: _______ / 60   освојени бодови: 

_____ / 30



шифра кандидата:____________________ 

        

1. Have they finished working yet? I don’t think ......................... . 

A  it        C  so 

B  that       D this 

 

2. Please ask ......................... see me. 

A  her        C  to her to 

B  her to       D to her 

 

3. Somebody stole her bag so she ......................... money from a friend. 

A  lent        C  borrowed 

B  earned       D lended 

 

4. When he heard the news, he ......................... . 

A  just smiled       C  was just 

smiling 

B  has just smiled      D had just 

smiling 

 

5.  ‘......................... books are these?’ ‘They’re mine!’ 

A  Which        C  Whose 

B  What       D Who’s 

 

6. You ......................... have a ticket to travel on the train. 

A  must        C  want 

B  need       D should to 

 

7. I ......................... my uncle since last year. 

A  didn’t see       C  haven’t 

seen 

B  don’t see       D wouldn’t 

seen 

 

8. Those people with the guide have never been ......................... before. 

A  abroad        C  outside 

B  foreign       D exterior 

 

9. My wife doesn’t eat meat, and I don’t, ......................... . 

A  either        C  neither 

B  too        D nor 

 

10. Have you had ......................... to eat? 

A  enough       C  some more 

B  too many       D lots 

 

11. Who was the girl ......................... ? 

A  spoke to you       C  that you 

spoke 



B  that you were speaking to     D that you 

spoken to 

 

12. She was born ......................... . 

A since 100 years      C  for 100 

years 

B  100 years ago       D before 100 

years 

 

 

шифра кандидата:____________________ 

 

13. We must go now. Call the waiter and ask for the ......................... . 

A  bill        C  cost 

B  price        D expense 

 

14. Hurry, children! I’m going to ......................... you to school in the car. 

A  bring        C  take 

B  carry        D push 

 

15. She’s a friend of ......................... . 

A  them        C  their 

B  theirs        D they’s 

 

16. There isn’t much news in the paper today, ......................... ? 

A  isn’t it        C  are there 

B  is there       D aren’t there 

 

17. I couldn’t find my hat ......................... . 

A  nowhere       C  anywhere 

B  everywhere       D somewhere 

 

18. This book is very easy ......................... understand. 

A  for        C  to 

B  in        D so 

 

19. I ......................... in bed when she arrived. 

A  was still       C  still was 

B  was yet       D yet was 

 

20. We can go out now ......................... it isn’t raining. 

A  for        C  while 

B  so        D until 

 

21. Is ......................... than mine? 

A  longer her hair      C  her hair 

more long 

B  her hair longer      D her hair 

more longer 

 



22. ......................... is it to your parents’ house? 

A  How long       C  How far 

B  How much way      D Much time 

 

23. You ......................... come if you don’t want to. 

A  couldn’t       C  needn’t 

B  haven’t       D hadn’t 

 

24. We’re all hungry. Go out and buy another ......................... . 

A  bread        C  sandwich 

B  loaf        D cheese 
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25. She’ll be 16 on her next birthday, ......................... she? 

A  isn’t        C  hasn’t 

B  won’t        D hadn’t 

 

26. If you want to succeed, you must work ......................... . 

A  harder        C  very hardly 

B  more hard       D harderer 

 

27. ‘Come here!’ the policeman said in a ......................... voice. 

A  big        C  strong 

B  loud        D huge 

 

28. Both ......................... play the piano very well. 

A  they        C  of them 

B  them        D of they 

 

29. She has a very good job. She earns a thousand pounds ......................... week. 

A  a        C  the 

B  for        D in 

 

30. ......................... in the class likes that teacher. 

A  Everyone       C  All the 

students 

B  All students       D All a 

student 

 

31. The building is not safe so nobody is allowed ......................... it. 

A  enter        C  to enter 

B  entering       D  that they 

enter 

 

32. My uncle, ......................... was born abroad, now lives quite near me. 

A  which        C  what 

B  that        D  who 

 



33. They ......................... at university and ......................... close friends. 

A  found … got       C  met … 

became 

B  knew … stayed      D  saw … 

grew 

 

34. If he ......................... improve soon, he won’t pass the driving test. 

A  isn’t        C  won’t 

B  doesn’t       D  wouldn’t 

 

35. Would you like some more wine? There’s still ......................... left. 

A  a little        C  a few 

B  little        D  few 

 

36. It’s a very good film so I ......................... seeing it. 

A  amused       C  smiled 

B  pleased       D  enjoyed 
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37. Hello! I didn’t expect to see you. ......................... that you were on holiday. 

A  I was said       C  I was told 

B  It was said me      D  It was told 

me 

 

38. She’s a lovely little girl. I think that she’s going to be ......................... her 

mother. 

A  so pretty than       C  so pretty as 

B  as pretty than       D  as pretty as 

 

39. You’re getting fat. You ......................... take more exercise. 

A  would        C  should 

B  ought        D  had to 

 

40. There was a lot of noise so I didn’t understand what he was ......................... . 

A  telling        C  talking 

B  saying        D  speaking 

 

41. I ......................... have fish than meat. 

A  prefer        C  had better 

B  would like more      D  would 

rather 

 

42. The company have offered her a much better ......................... in London. 

A  job        C  employ 

B  work        D  reward 

 

43. Hide this somewhere ......................... the teacher sees it. 

A  if        C  because 



B  in case       D  for 

 

44. If people ......................... more carefully, there wouldn’t be so many accidents. 

A  drove        C  would 

drive 

B  drive        D  should 

drive 

 

45. I gave her ......................... stockings for her birthday. 

A  a        C  a couple of 

B  two        D  a pair of 

 

46. Good ......................... ! I hope you pass the examination. 

A  chance       C  luck 

B  wish        D  fortune 

 

47. John has asked if he can bring a friend of ......................... to the party. 

A  him        C  his 

B  her        D  hers 

 

48. I’ll leave her a message ......................... she’ll know where to go. 

A  that        C  for 

B  so        D  as 
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49. Some gangsters ......................... all their money. 

A  robbed them       C  robbed 

B  stole them       D  stole 

 

50. I was answering the phone and didn’t realise you ......................... outside. 

A  waited        C  have 

waited 

B  were waiting       D  had waited 

 

51. I broke a ......................... while I was washing up. 

A  cup tea       C  cup for tea 

B  tea cup       D  cup of tea 

 

52. That’s the restaurant ......................... we had dinner last week. 

A  which        C  what 

B  that        D  where 

 

53. She’s a good neighbour. She ......................... the house when we’re on 

holiday. 

A  cares        C  looks after 

B  takes care       D  looks for 

 

54. The doctor has told him that he must give ......................... smoking. 



A  off        C  from 

B  out        D  up 

 

55. They paid a large ......................... of money for the house. 

A  lot        C  piece 

B  amount       D  number 

 

56. We had a wonderful holiday. It was ......................... pleasant hotel. 

A  so        C  a so 

B  such        D  such a 

 

57. My colleagues have always disliked ......................... . 

A  each other       C  one to 

other 

B  each to other       D  one to 

another 

 

58. I’m going to the library ......................... a book. 

A  to borrow       C  for lend 

B  for borrow       D  to lend 

 

59. How much does it cost to have .............................. ? 

A  a dress done       C  done a 

dress 

B  a dress made       D  made a 

dress 

 

60. I’ll meet you when you ......................... the airport. 

A  arrive at       C  arrive to 

B  will arrive at       D  will arrive to 


