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опште културе и информисаности. 
 
  



 3 

 ТЕСТОВИ ОПШТЕ КУЛТУРЕ 

  Коришћен  1992.  
 
1. Напопуларнија  дела Јохана Штрауса су:  
 
 а)   увертире д)   симфоније 
 б)   сонате е)   полке 
 ц)   валцери ф)   мазурке 
2. Израз  консензус   заправо значи: 
 а)   разматрање д)   негирање 
 б)   предлог е)   расправа 
 ц)   тајно гласање ф)   сагласност 
3. Принцип “Све што може поћи наопако  заиста ће и поћи наопако”  
    спада у: 
 а)   закон  дивљег запада д)   Блокове законе регресије  
 б)   Марфијеве законе е)   законе консеквентности 
 ц)   Смитова начела ф)   Буриданова правила 
4. Ко баца  чифте ? 
 а)   рибар д)   куглаш 
 б)   камелеон е)   каубој 
 ц)   мађионичар ф)   коњ 
5. Спев “Горски вијенац”  завршава се стиховима: 
 а)   Тврд  је орах воћка чудновата)   не сломи га ал,  зубе поломи 
 б)   Ко на брду ак, и малом стоји)   Више види но онај под  брдом 
 ц)   Чаша жучи иште  чашу меда)   Смијешане најлакше се пију 
 д)   А у  руке Мандушића Вука)   Биће свака пушка убојита 
 е)   Бој   не бије свијетло оружје)   Већ  бој бије срца у јунака 
 ф)   Коме закон лежи у топузу)   Трагови  му смрде нечовјештвом 
6. Болест   РАК лечи се: 
 а)   антибиотицима д)   седативима 
 б)   пеницилином е)   цитостатицима 
 ц)   аналгетицима ф)   диуретицима 
7. За  човека кажемо да је  хипохондар: 
 а)   ако често сањари д)   кад умишља  да је болестан 
 б)   ако је ниског  раста е)   ако сакупља лековите биљке 
 ц)   кад је лудо храбар ф)   кад је претерано стидљив 
8. Међу следећим рибама слатководна риба је: 
 а)   липљен д)   зубатац 
 б)   шкарпина е)   ослић 
 ц)   сардела ф)   ту 
9. Велика јабука је популаран назив  за град: 
 а)   Мелбурн д)   Пожега 
 б)   Њујорк е)   Тбилиси 
 ц)   Јоханесбург ф)   Париз 
10. Прва српска песникиња била је: 
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 а)   Царица  Милица д)   Књегиња Љубица 
 б)   Симонида е)   Милица  Стојадиновић  
 ц)   Јефимија ф)   Јевросима 
11. Јегуље се паре  у: 
 а)   Црном мору д)   Сарагаском мору 
 б)   муљу Нила е)   фјордовима Скандинавије 
 ц)   Црвеном мору ф)   брзацима  горњег  тока 
      Амазона 
12. Скерлетна  боја је: 
 а)   сивоплава д)   загаситомодра 
 б)   љубичасто црвена е)   светлозелена 
 ц)   златножута ф)   кестењаста 
13. Песму “Емина”  написао је: 
 а)   Јован  Дучић д)   Скендер Куленовић 
 б)   Бранко Радичевић е)   Алекса Шантић 
 ц)   Милан Ракић ф)   непознати народни песник 
14. Ангина пекторис је: 
 а)   упала грла д)   храм богиње здравља у Каиру 
 б)   латинска изрека е)   болест која напада јабуке 
 ц)   обољење срца ф)   врста бактериј 
15. Амам  је: 
 а)   турско купатило д)   укусно источњачко јело 
 б)   нестали град  на кипру е)   муслимански назив за  пакао 
 ц)   арапски поздрав ф)   исламска молитва 
16. Уједињење Срба, Хрвата и  Словенаца извршено је: 
 а)    1915. г.  д)    1929. г 
 б)    1921. г.  е)    1918. г.  
 ц)    1917. г ф)    1919. г.  
17. Дужина  од  једне миље износи: 
 а)   између 400и 500 м д)   нешто  мало преко   3000  м 
 б)   око 1000 м е)   тачно 5000 м 
 ц)   између 1500 и 2000 м ф)   нешто испод 10 000 м 
18. Роман “Сто година самоће”   написао је: 
 а)   Херман Хесе д)   Габријел Гарсија Маркес 
 б)   Марио  Варгас   Љоса е)   Ерих  Марија Ремарк 
 ц)   Хорхе  Луис Борхес ф)   Рајнер Марија Рилке 
19. Канал који  спаја Антлантик  и Пацифик налази се: 
 а)   на Куби д)   у Мексику 
 б)   у Канади е)   на Бахамима 
 ц)   у  САД ф)   у Панами 
20. “Дођох, видех, победих”   рекао је: 
 а)   Октавијан Август д)   Наполеон 
 б)   Цезар е)   Александар Македонски 
 ц)   Ханибал ф)   Xингис  Кан 
21. Пре  потписивања  Трајног пакта у марту  1941. г.   Југославија је у годинама пред   Други 
сцветски рат била чланица војног савеза: 
 а)   Осовина  Рим-Берлин д)   Мала Антанта 
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 б)   Варшавски уговор е)   Алијанса 
 ц)   Балкански савез ф)   Медитеранео 
22. Митско биће  кентаур је: 
 а)   човек са крилима д)   пола човек пола јарац 
 б)   пола човек поала бик е)   пола човек пола коњ 
 ц)   двоглави човек ф)   човек са  телом змаја 
23. Мишићни орган чије затезање и опуштање доводи до убацивања и истискивања ваздуха 
из плућа зове  се: 
 а)   дијафрагма д)   бронха 
 б)   пнеумоторакс е)   плућна марамица 
 ц)   квадрицепс ф)   миокард 
24. Највећом “фабриком”  кисеоника на земљи сматра се: 
 а)   Мексички   залив д)   предео прашума Амазона 
 б)   област   тајги у Сибиру е)   појас глечера у Хималајима 
 ц)   Нијагарин  водопад ф)   Централноафричка висорав.  
 
25. Када   је неки осуђеник  амнестиран, то значи да  је  он: 
 а)   помилован д)   осуђен на још дужу казну због 
       побуне  у  затвору 
 б)   пуштен кући на одмор е)   ослобођен физичког рада у затв.    
 ц)   пребачен у други затвор ф)   стрељан 
26. Кључни доказ ротације  Земље око своје осе  пружа: 
 а)   Колумбово   јаје д)   Кант-Лапласова  теорија 
 б)   појава плиме и осеке е)   Коперникова револуција 
 ц)   Фуково клатно ф)   Магеланова  пловидба 
27. Летонци су народ  који живи на територији: 
 а)   Француске д)   Данске 
 б)   Шведске е)   Норвешке 
 ц)   Северна Ирске ф)   СССР 
28. Савремена  филозофска струја која наглашава  човекову   слободу 
      и одговорност за сопстевну  судбину је: 
 а)   феноменализам д)   либерализам 
 б)   егзистенцијализам е)   марксизам 
 ц)   прагматизам ф)   панхуманизам 
29. Истраживањем пећина,јама и  река   понорница баве  се: 
 а)   етнолози д)   геолози 
 б)   палеонтолози е)   спелеолози 
 ц)   геодети ф)   геометри 
30. Мизантроп : 
 а)   мрзи људе д)   обожaва људе 
 б)   нема осећања е)   потпуни је смушен 
 ц)   воли да  се  бије ф)   мучи животиње 
31. Чвор живота налази  се  у: 
 а)   срцу д)   продуженој мождини 
 б)   великом мозгу е)   гениталијама 
 ц)   плућима ф)   јетри 
32. Из  Плитвичких језера истиче река: 
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 а)   Купа д)   Сана 
 б)   Уна е)   Дрежница 
 ц)   Корана ф)   Крка 
33. Милитаризмом се назива: 
 а)   колонијална  политика д)   антиратна политика неке др- 
    великих сила према малим зем.    жаве 
 б)   расна дискриминација е)   државни систем  у коме прев- 
      ласт   има војнички сталеж 
 ц)   државни систем у коме је ф)   служба унутрашњих послова 
    на власти набогатији слој људи 
34. Аркада у  архитектури представља:  
 а)   кровну конструкцију д)   врсту китњастог степеништа  
 б)   заштитни слој малтера на фас.    е)   молитвени простор у цркви 
 ц)   тип плитког  темеља ф)   лук ослоњен на стубове 
35. Неформални говорједне друштвене групе, често неразумљив  за остале 
     назива  се: 
 а)   жаргон д)   синоним 
 б)   локалитет е)   варваризам 
 ц)   дијалект ф)   антонимија 
36. Кад  на  улици  поред вас прође сендвич-мен познаће га  по томе што: 
 а)   хода између супруге и таште д)   рекламира  брзо припремљену 
      храну 
 б)   носи на грудима  и леђима  е)   има вишак килограма 
    рекламне  поруке 
 ц)   продаје  сендвиче  и  сокове  ф)   шета туђе псе 
37. Бен  Акиба  је: 
 а)   псеудоним Радоја Домановића д)   надимак Јована  Стерије 
 б)   надимак   атл. Бена Xонсона  е)   главни јунак “1001 ноћи”  
 ц)   лик из романа “Чича томина  ф)   псеудоним Б. Нушића 
   колиба”  
38. Надгробни натпис у  коме се у  озбиљном или шаљивом тону износи нека 
    особина покојника зове се: 
 а)   афоризам д)   епиграм 
 б)   епитаф е)   дитирамб 
 ц)   сентенца ф)   епилог 
39. Бофорова  скала  служи за мерење: 
 а)   снаге земљотреса д)   густине течности 
 б)   висине тонова е)   јачине ветра 
 ц)   загађености воде ф)   провидности воде 
 
40. Реверс  је: 
 а)   начин  безготовинског плаћ.  д)   потврда о пријему позајм. ств.   
 б)   клањање пред  владаром е)   непотписана меница 
 ц)   кантон у Швајцарској ф)   враћ. у прошл.  у  филм. причи 
41. Каинов грех је 
 а)   чедоморство д)   велеиздаја 
 б)   прељуба е)   оцеубиство 
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 ц)   братоубиство ф)   неверовање у  бога 
42,Ћерамида је 
 а)   тип малестепенасте пирам.  д)   слаткиш пореклом из Турске 
 б)   врста  црепа е)   купола на xамији 
 ц)   дрвени  мост ф)   нар. назив   за царицу  Семирамиду 
43. Клонирање  је 
 а)   врста друштвене игре д)   стварање биолошког двојника 
 б)   покушај протурања лажног  е)   покушај мерења интензитета 
                                     новца    естетског доживљаја 
 ц)   нагон за ужив. опојних дрога ф)   вештачк  осемењавање  стоке 
44. Видикун Квислинг је издао своју домовину: 
 а)   Холандију д)   Шведску 
 б)   Немачку е)   Норвешку 
 ц)   Данску ф)   Чехословачку 
45. Који  од следећих градова није мегалополис: 
 а)   Женева д)   Токио 
 б)   Каиро е)   Сао Паоло 
 ц)   Мексико Сити ф)   Париз 
46. Илегална организација у САД која се брори против црнаца  зове  се: 
 а)   Аболиција д)   Антинегро 
 б)   Муслиманска браћа е)   Бели орлови 
 ц)   Линколнова лига ф)   Кју Клукс Кла 
47. Давидова звезда 
 а)   има 12 кракова д)   има 3 крака 
 б)   има 6 кракова е)   има пет кракова 
 ц)   има 8  кракова ф)   нема краке 
48. Кад неко  да  бесу то је исто као да је: 
 а)   дао овлашћење д)   подмитио  неког 
 б)   дао благослов е)   платио дуг 
 ц)   дао заклетву ф)   дао  опроштај 
49. Тартуфе можемо  да: 
 а)   прошетамо д)   обучемо 
 б)   сашијемо е)   поједемо 
 ц)   попијемо ф)   прочитамо 
50. Шпанска непобедива армада је: 
 а)   шпанска коњица д)   шпански католички клер 
 б)   краљевска  гарда е)   војска инквизиције 
 ц)   шпанска флота ф)   гарда инфаткиње од Шпаније 
 
 

  Коришћен 1993.  
 
1. Реч аналогија означава: 
 а)   нелогичност г)   супротност 
 б)   приближност д)   одмереност 
 в)   сличност ђ)   приврженост 
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2. За  појединца  кажемо да је  аутохтон: 
 а)   ако је нестрпљив г)   ако је стидљив 
 б)   самосвојствен д)   ако  је староседелац 
 в)   склон свађи ђ)   ако помаже другима 
3. Која риба не припада дунавском сливу: 
 а)   смуђ г)   баракуда 
 б)   шаран д)   штука 
 в)   лињак ђ)   деверика 
4. Најзначајније дело  Милоша Црњанског је: 
 а)   Двојник г)   Људи са четри  прста 
 б)   Нож д)   Магбет 
 в)   Сеобе ђ)   Пацовски  канали 
5. Познато  дело”Зона Замфирова”  написао је: 
 а)   Лаза Костић г)   Стеван Сремац 
 б)   Бора Станковић д)   Добрица Ерић 
 в)   Ђура  Јакшић ђ)   Бранко Радичевић 
6. Балет “Охридска легенда”  компоновао  је: 
 а)   Ј. Штраус г)   С. Христић 
 б)   Б. Барток д)   Ј. Готовац 
 в)   С. Мокрањац ђ)   Г. Верди 
7. Бакингемска палата   се  налази у: 
 а)   Цириху г)   Паризу 
 б)   Лондону д)   Њујорку 
 в)   Бриселу ђ)   Женеви 
8. Прва српска песникиња била је: 
 а)   Милица Стојадиновић г)   Јефимија  
 б)   Симонида д)   Царица Милица 
 в)   Јевросима ђ)   Десанка Максимовић 
9. Водолија  је: 
 а)   рок-опера г)   онај што долива  воду 
 б)   зодијачки знак д)   водоноша 
 в)   митска животиња ђ)   ронилац 
10. Полиглота је: 
 а)   светски путник г)   туристички радник 
 б)   човек који говори  више језика  д)   информат 
 в)   дипломата ђ)   човек  који  посредује 
 
11. Споменик косовским јунацима налази се у: 
 а)   Косову Пољу г)   Призрену 
 б)   Приштини д)   Косовској  Митровици 
 в)   Крушевцу ђ)   Нишу 
12Фреска “Бели  анђео” налази   се у: 
 а)   Белом  манастиру г)   Белој Цркви 
 б)   Студеници д)   Милешеву 
 в)   Жичи ђ)   Прохору Пчињском 
13. Велика Морава настаје спајањем Јужне и Западне  Мораве  код: 
 а)   Ћуприје г)   Јагодине 
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 б)   Ћићевца д)   Сталаћа 
 в)   Ниша ђ)   Пожаревца 
14. Реч  когнитиван значи: 
 а)   познат г)   емоционалан 
 б)   сазнајан д)   непознат 
 в)   унутрашњи ђ)   наметљив 
15. Да  тела падају са  константним убрзањем доказао је; 
 А)   Њутн Г)   Анштајн 
 б)   Галилеј д)   Бор 
 в)   Талес ђ)   Радерфорд 
16. Вердијева  опера “ Аида”  први  пут је изведена у: 
 а)   Паризу г)   Мадриду 
 б)   Каиру д)   Сиднеју 
 в)   Милану ђ)   Лондону 
17. Једно од светских  чуда “ Ескоријал”  налази се у: 
 а)   Холандији г)   Португалији 
 б)   Италији д)   Француској 
 в)   Шпанији ђ)   Енгелској 
18. Књугу “Пипи дуга чарапа”  написао је: 
 а)   Xек Лондон г)   Александар Вучо 
 б)   Астрид Линдгрен д)   Тимоти Бајфорд 
 в)   Лајош Зилахи ђ)   Ерих Марија  Ремарк 
19. Авакс  је: 
 а)   мала бакарна посуда г)   авион за извиђање 
 б)   банкарска  меница д)   фудб. клуб у Холандији 
 в)   златниотисак  накожи ђ)   врста колача 
20. Песму “Светли гробови”  написао је: 
 а)   Мирослав  Антић г)   Јовасн  Јовановић  Змај 
 б)   Душан Радовић д)   Десанка Максимовић 
 в)   Бранко Радичевић ђ)   Перо Зубац 
21. Конфучије је  био: 
 а)   филозоф г)   архитекта 
 б)   писац д)   спелеолог 
 в)   историчар ђ)   драматург 
22. Израз пирова победа  значи: 
 а)   победа на поене г)   лако остварена победа 
 б)   победа уз  жртве д)   победа у репасажу 
 в)   убедљива победа ђ)   победа у игри  парова 
23. Ћо Ћо Сан  је  личност   из опере: 
 а)   Турандост г)   Тоска 
 б)   Риголето д)   Мадам Батерлфлај 
 в)   Моћ судбине ђ)   Сицилијанске вечери 
24. Билингвизам је: 
 а)   логичко мишљење г)   парал. учење 2језика 
 б)   грешка у закључивању д)   близанац 
 в)   гледање са два ока ђ)   спретност руку и ногу 
25. Ирида је: 
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 а)   личност из рома Ч. Дикенса г)   крилата богиња 
 б)   личност из опере Аида д)   богиња зла 
 в)   богиња кише ђ)   богиња моћи 
 
26. Марко Поло је живео у: 
 а)   Риму г)   Падови 
 б)   Будви д)   Ђенови 
 в)   Трсту ђ)   Венецији 
27. Катализатор  се уграђује у возила која користе: 
 а)   дизел гориво г)   бензин-нормал 
 б)   бензин-супер д)   керозин 
 в)   безоловни бензин ђ)   мешавину 
28. Девис куп је такмичење у: 
 а)   ватерполу г)   пливању 
 б)   тенису д)   мачевању 
 в)   бициклизму ђ)   хокеју на леду 
29. Реч  еманципација  значи: 
 а)   осећајност г)   суптилност 
 б)   брижљивост д)   пркошење 
 в)   ослобођење ђ)   зависност 
30. “Душанов законик”  је објављен у  14.   веку,године: 
 а)    1330.  г)    1385.  
 б)    1387.  д)    1358.  
 в)    1392.  ђ)    1394.  
  
 
   

  Коришћен 1994.  
 
1. Израз фрустарција  значи: 
 а)   задовољење г)   замена  задовољења 
 б)   одлагање потребе д)   одлагање задовољења 
 в)   спречавање задовољства ђ)   савлађивање препреке 
2. За појединца кажемо да је  аутохтон: 
 а)   ако је нестрпљив г)   ако је стидљив 
 б)   самосвојствен д)   ако је староседелац 
 в)   склон свађи ђ)   ако помаже другоме 
3. Која риба не припада дунавском сливу: 
 а)   смуђ г)   баракуда 
 б)   шаран д)   штука 
 в)   лињак ђ)   деверика 
4. Најзначајније дело Милоша Црњанског је: 
 а)   Двојник г)   Људи са 4 прста 
 б)   Нож д)   Магбет 
 в)   Сеобе ђ)   Пацовски канали 
5. Збирку песама  “Тражим  помиловање”  написао-ла  је: 
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 а)   Александар Вучо г)   Браннко  Ћопић 
 б)   Десанка  Максимовић д)   Мира Алечковић 
 в)   Гроздана Олујић ђ)   Драган Лукић 
6. Балет “Охридска легенда”  компоновао је: 
 а)   Ј. Штраус г)   С. Христић 
 б)   Б. Барток д)   Ј. Готовац 
 в)   Стеван Мокрањац ђ)   Г. Верди 
7. Бакингемска палата  се налази: 
 а)   Цириху г)   Паризу 
 б)   Лондону д)   Њујорку 
 в)   Бриселу ђ)   Женеви 
 
8. Мамузе се користе: 
 а)   за  покретање чамца г)   за управљање једрилицом 
 б)   за  подбадање коња д)   за обрезивање  воћака 
 в)   за  мужу крава ђ)   за одржав. правца  кретања 
9. Водолија  је: 
 а)   рок-опера г)   онај што долива воду 
 б)   зодијачки  знак д)   водоноша 
 в)   митска животиња ђ)   ронилац 
10. Полиглота је: 
 а)   светски путник г)   туристички радник 
 б)   човек који говори више језика д)   информатичар 
 в)   дипломата ђ)   човек који посредује 
11. Ко је разрешио  Гордијев чвор: 
 а)   Колумбо г)   Ф. Македонски 
 б)   Ј. Цезар д)   Клеопатра 
 в)   А. Македонски ђ)   Пенелопа 
12. Фреска “Бели  анђео”  налази се  у: 
 а)   Белом манастиру г)   Белој Цркви 
 б)   Студеници д)   Милешеву 
 в)   Жичи ђ)   Прохору   Пчињском 
13. Кроз   Грделичку  клисуру протиче  река: 
 а)   Нишава г)   Јужна Морава 
 б)   Дрина д)   Западна Морава 
 в)   Лепеница ђ)   Пчиња 
14. Реч   конгнитиван   значи: 
 а)   познат г)   емоционалан 
 б)   сазнајан д)   непознат 
 в)   унутрашњи ђ)   наметљив 
15. Да  тела падају  са константним убрзањем , доказао је: 
 а)   Њутн г)   Ајнштајн 
 б)   Галилеј д)   Бор 
 в)   Талес ђ)   Радерфорд 
16. Вердијева  опера  “Аида”  први пут је изведена  у: 
 а)   Паризу г)   Мадриду 
 б)   Каиру д)   Сиднеју 
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17. Микеланђелова скулптура  Мојсије налази се  у цркви: 
 а)   Св. Марко-Венеција г)   Св. Петар у  ланцима-рим 
 б)   Сикстинској  капели-Рим д)   Катедрали СВ. Стефан-Беч 
 в)   Нотр Дам-Париз ђ)   Миланска катедрала-Милано 
18. Књигу  “Пипи  дуга  чарапа”  написао   је: 
 а)   Xек Лондон г)   Александар Вучо 
 б)   Астрид Лингрен д)   Тимоти Бајфорт 
 в)   Лајош Зилахи ђ)   Ерих  Марија Ремарк 
19. Авакс је: 
 а)   мала  бакарна посуда г)   авион за извиђање 
 б)   банкарска машина д)   фудбалски клуб у Холандији 
 в)   златни  отисак на  кожи ђ)   врста колача 
20. Браћа Лимијер, позната су  по  томе што  су први: 
 а)   прелетели авионом Атл.  океан г)   Конструисали авион 
 б)   илустровали рукопис са катедрал. д)   основали банку  у Француск. 
 в)   направили филмску камеру  ђ)   освоји највећи  врх на Хималајим.  
21. Конфучије је био: 
 а)   филозоф г)   архитекта 
 б)   писац д)   спелеолог 
 в)   историчар ђ)   драматург 
22. Израз  Пирова победа значи: 
 а)   победа  на  поена г)   лако остварена победа 
 б)   победа уз  жртве д)   победа у  репасажу 
 в)   убедљива победа ђ)   победа у игри парова 
23. Ћо Ћо Сан је личност из  опере: 
 а)   Турандот г)   Тоска 
 б)   Риголето д)   Мадам  Батерфлај 
 в)   Моћ судбине ђ)   Сицилијанске вечери 
 
 
24. Билингвизам  је: 
 а)   логичко мишљење г)   паралелно учење два језика 
 б)   грешка у  закључивању д)   близанац 
 в)   гледање са  два  ока ђ)   спретност  руку и ногу 
25. Први  сателит спутњик   лансиран је: 
 а)    1957.  г)     1966.  
 б)    1962.  д)     1968.  
 в)    1965.  ђ)    1971.  
26. Марко Поло је живео у: 
 а)   Риму г)   Падови 
 б)   Будви д)   Ђенови 
 в)   Трсту ђ)   Венецији 
27. Дувачки музички инструмент  саксофон   назван   је по: 
 а)   Сакс Нели г)   Покрајини Саксонији 
 б)   Саксу  Хансу д)   Саксонској династији 
 в)   Адолф  саксу ђ)   Сакс Курту 
28. Девис куп   је  такмичење  у: 
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 а)   ватерполу г)   пливању 
 б)   тенису д)   мачевању 
 в)   бициклизму ђ)   хокеју на леду 
29. Реч еманципација значи: 
 а)   осећајност г)   суптилност 
 б)   брижљивост д)   пркошење 
 в)   ослобођење ђ)   зависност 
30. Олимпијска атлетска дисциплина маратон  трчи се на стази дугој: 
 а)   40км и  200м г)   42км  и 200 м 
 б)   40км и 190м д)   42км  и  190м 
 в)   40км и  195м ђ)   42км  и  195м 
 
   

  Коришћен    1995.  
1. За кога кажемо   да је  флексибилан: 
 а)   ако је стидљив г)   склон свађи 
 б)   ако јенетрпељив д)   ако помаже  другима 
 в)   ако    је прилагодљив ђ)   акоје неучтив 
2. Израз   флегматичан,  означава тип: 
 а)   карактера г)   мотивације 
 б)   интелигенције д)   темперамента 
 в)   сазнања ђ)   постигнућа 
3. Познато дело “Емил  или о васпитању”  написао је: 
 а)   Ј. А. Коменски г)   М. Монтесори 
 б)   Ф. Фребел д)   Р. Кател 
 в)   Ж. Ж. Русо ђ)   Ј. Х. Песталоц 
 
 
4. Мамузе се користе: 
 а)   за мужу крава г)   за  орезивање воћака 
 б)   за покретање чамаца д)   за  подбадање коња 
 в)   за управљање једрилицом ђ)   за одржавање правца кретања 
 
5. За појединца кажемо да је  апатичан: 
 а)   ако је стидљив г)   ако  је равнодушан 
 б)   ако је несимпатичан д)   ако  је склон свађи 
 в)   ако   је  несналажљив ђ)   ако  је самосвојствен 
6. Која риба  не  припада  дунавском сливу: 
 а)   смуђ г)   баракуда 
 б)   шаран д)   штука 
 в)   лињак ђ)   деверика 
7. Водолија   је  : 
 а)   рок  опера г)   онај  што    долива   воду 
 б)   зодијачки знак д)   водоноша 
 в)   митска животиња ђ)   ронилац 
8. Ко је разрешио Гордијев  чвор: 
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 а)   Колумбо г. А)   Македонски 
 б)   Клеопатра д)   Пенелопа 
 в)   Ј. Цезар ђ)   Ф. Македонски 
9. Израз нон-сенс  значи: 
 а)   смешно г)   тужно 
 б)   разумно д)   бесмислено 
 в)   игру речи ђ)   сенилност 
10. Фреска “Бели анђео”  налази се  у: 
 а)   Белом Манастиру г)   Белој Цркви 
 б)   Студеници д)   Милешеву 
 в)   Жичи ђ)   Прохору Пчињском 
11. Велика Морава   настаје  спајањем Јужне и  Западне Мораве код: 
 а)   Ћуприје г)   Јагодине 
 б)   Ћићеваца д)   Ниша 
 в)   Сталаћа ђ)   Пожаревца 
12. Вердије  опера “Аида”  први пут је изведена поводом: 
 а)   отварање  Коринтског  канала г)отврање ауто-пута Милано-Рим 
 б)   отварања Суецког канала д)   отврање опере у Сиднеју 
 в)   отврање Панамског канала ђ)   отварање опере у Милану 
13. Конфучије је био: 
 а)   писац г)   драматург 
 б)   морепловац д)   филозоф 
 в)   историчар ђ)   спелеолог 
14. Познато дело “Порекло врста”  написао је: 
 а)   Е. М. Ремарк г)   Т. Бајфорд 
 б)   Ч. Дарвин д)   X. Лондон 
 в)   Л. Зилахи ђ)   А. Линдгрен 
15. Једно од светских чуда  ескоријал налази се у: 
 а)   Италији г)   Француској 
 б)   Холандији д)   Шпанији 
 в)   Мексику ђ)   Португалији 
16. Трајанова табла налази се код: 
 а)   Доњег Милановца г)   Кладова 
 б)   Голупца д)   Неготина 
 в)   Текије ђ)   Смедерева 
17. Такмичење у тенису Ролан Гарос  одржава  се у: 
 а)   Лондону г)   Сиднеју 
 б)   Паризу д)   Мадриду 
 в)   Риму ђ)   Мелбурну 
18. Први човек на  Месецу Н.  Амстронг закорачио је: 
 а)    1957.  г)    1967.  
 б)    1961.  д)     1969.  
 в)    1964.  ђ)    1971.  
19. Ирида   је: 
 а)   личност  из опере АИДА г)   богиња кише 
 б)   крилата богиња д)   богиња  зла 
 в)   богиња моћи ђ)   личност из романа Ж. Дикенса 
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20. Кроз Сићевачку клисуру протиче река: 
 а)   Лепеница г)   Јужна Морава 
 б)   Западна Морава д)   Нишава 
 в)   Пчиња ђ)   Ибар 
21. Израз  Пирова победа значи: 
 а)   победа на поене г)   лако остварена победа 
 б)   победа уз жртве д)   победа у  игри парова 
 в)   убедљива  победа ђ)   победа у  испијању пива 
22. Доместикација  је: 
 а)   господарење-владање г)   омеђивање  поседа 
 б)   припитомљавање дивљих живот.  д)   смањивање вредности      новцу 
 в)   скретање с  правог пута ђ)   размеравање земље 
23. Позната Сезанова слика  купачице  налази се у: 
 а)   Тејт галерији у Лондону г)   Лувру у Паризу 
 б)   Метроплоитену  у Њујорку д)   Уметн. музеју у Филаделфији 
 в)   Галерији у  Фици-Фиренца ђ)   Уметнички институт у  Чикагу 
24. Артифицијелизам је специфичност дечијег: 
 а)   говора г)   учења 
 б)   памћења д)   заборављања 
 в)   мишљења ђ)   опажања 
25. Реч калиграфија   значи: 
 а)   претварање гвожђа у челик г)   сликање на свили 
 б)   калемљење воћака д)   вештину лепог писања 
 
 
26. Израз пандорина кутија  значи: 
 а)   кутију за чување  накита г)   кутију  са дуплим дном 
 б)   кутију облочену  златом д)   извор сваког зла 
 в)   мађионичарску  кутију ђ)   кутију за чување тешке воде 
27. Овогодишњи добитник награде Златна палма у Кану за режију филма је: 
 а)   Ж. Жилник г)   Г. Марковић 
 б)   Е. Кустурица д)   Г. Михић 
 в)   Г. Паскаљевић ђ)   В. Путни 
28. Браћа Рајт  позната  су по томе што су први: 
 а)   конструисали филмску камеру г)   основали банку у Лондону 
 б)   осв.  највиши  врх на Хималајима    д)   пилотирали авионом 
 в)   конструисали хеликоптер ђ)   летели  у  балону 
29. Буги-вуги је: 
 а)   јапански поздрав г)   поен   у каратеу 
 б)   окретна  игра д)   врста   колача 
30. Проћи поред  Сциле и  Харидбе значи: 
 а)   тријумфални пролаз г)   пребродити  велике  тешкоће 
 б)   клањати  се владару д)   изложити  исмевању 
 в)   проћи у цик-цак ђ)   чути сирене 
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  Коришћен  1996.  
1. Познато дело  “Педагошка поема” написао је: 
 а)   Ј. А. Коменски г)   А. С. Макаренко 
 б)   Ф. Фребел д)   Р. Кател 
 в)   Ж. Ж. Русо ђ)   Ј. Х. Песталоци 
2. Макао   је: 
 а)   митска животиња г)   врста рибе 
 б)   врста   гуштера д)   врста папагаја 
 в)   врста  морских ракова ђ)   врста  памука 
3. Израз  флегматичан  означава  тип: 
 а)   карактера г)   темперамента 
 б)   интелигенције д)   мотивације 
 в)   сазнања ђ)   зрелости 
4. Која је од наведених  риба  грабљивица: 
 а)   шаран г)   лињак 
 б)   штука д)   мотивација 
 в)   караш ђ)   толстолобик 
5. За неког кажемода је екстравертан, ако је: 
 а)   симпатичан г)   брзоплет 
 б)   равнодушан д)   стидљив 
 в)   окренут  према споља ђ)   самосвојствен 
6. Магеланов мореуз се налази између: 
 а)   Енглеске и Француске г)   Индије и Цејлона 
 б)   Шпаније и Туниса д)   Јужне Америке и Огњене земље 
 в)   Африке и Мадагаскара ђ)   Северне Америке и  Кубе 
7. Мазурка  је народна игра: 
 а)   словачка г)   руска 
 б)   пољска д)   украјинска 
 в)   мађарска ђ)   швајцарска 
8. Реч  оригами значи: 
 а)   музицирање на оргуљама г)   врсту зачина 
 б)   јапанска борилачка вештина д)   сликање на свили 
 в)   читање судбине из длана ђ)   јап. уметн. савијања папаира 
9. Кроз Грделичку клисуру протиче река: 
 а)   Нишава г)   Западна Морава 
 б)   Ибар д)   Јужна  Морава 
 в)   Лепеница ђ)   Пчиња 
10. Европско фудбалско првенство се ове године одржава у: 
 а)   Енглеској г)   Шпанија 
 б)   Француској д)   Италији 
 в)   Шведској ђ)   Немачкој 
11. Прва жена космонаут је: 
 а)   Нина Гаприндвашили г)   Елена Курагина 
 б)   Валентина Терјешкова д)   Наташа Ростова 
 в)   Маја Плицескаја ђ)   Ана Павловна 
12. Израз пар-форфе  значи: 
 а)   победу у продужетку г)   победу без игре 
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 б)   убедљиву победу д)   победу у игри парова 
 в)   победу уз жртве ђ)   победу на поене 
13. Позната Рембрантова слика “ФЛОРА”  налази се у: 
 а)   Тејт Галерији г)   Лувру 
 б)   Ермитражу д)   Уметничком музеју Филаделфије 
 в)   Метрополитену ђ)   Уметничком институту у Чикагу 
14. Монголфје је познат по томе што је први: 
 а)   конструисао филмску камеру г)   пилотирао авионом 
 б)   конструисао   хеликоптер д)   основао прву банку у Лондону 
 в)   летео у балону ђ)   освојио највиши врх на Хималај.  
15. Израз прокрустова постеља значи: 
 а)   постеља за младенце г)   мађионичарска постеља 
 б)   постеља за самце д)   постеља по мери 
 в)   постеља-справа  за мучење ђ)   постеља у затвору 
16. Леј   је новчана јединица: 
 а)   Бугарске г)   Шпаније 
 б)   Албаније д)   Словачке 
 в)   Румуније ђ)   Аустрије 
17. Анимизам   је специфичност  дечјег: 
 а)   памћења г)   говора 
 б)   мишљења д)   опажања 
 в)   учења ђ)   заборављања 
 
18. Израз прећи   рубикон   фигуративно значи: 
 а)   прећи препреку г)   прећи преко зида 
 б)   донети смелу одлуку д)   прећипреко прага 
 в)   прећи преко “свега”  ђпрећи преко потока 
19. Полиглота је; 
 а)   светски путник г)   сликар 
 б)   информатичар д)   посредник  некретнинама 
 в)   дипломирани политиколог ђ)   човек који говори више језика 
20. Чувена  катедрала нотрдам  налази се у: 
 а)   Риму г)   Мадриду 
 б)   Напуљу д)   Паризу 
 в)   Лондону ђ)   Ротердаму 
21. Стари римски град Помпеја разорен је: 
 а)   у снажном  земљотресу г)   у ратном походу варвара 
 б)   ерупцијом вулкана д)   под налетом високих мор. таласа 
 в)   обрушавањем брда ђ)   у борби  за превласт  владара 
22. У познатом спортском   граду  Гармиш-Партенкирхеру  одржава  се: 
 а)   такмичење у ватерполу г)   такмичење у тенису 
 б)   такмичење у кајаку набрз. вод.  д)   так.  у смучарским дисциплинама 
 в)   такмичење у испијању пива ђ)   такмичење у партерној гимнаст.  
23. Еустахијева труба налази се  у: 
 а)   Музеју инструмената г)   оркестру трубача 
 б)   Драгачевском оркестру д)   средњем уху 
 в)   унутрашњем уху ђ)   xез оркестру 
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24. Колико пута  је сила Месечеве  теже лакша од земље: 
 а)   два пута г)   пет  пута 
 б)   три пута д)   шест  пута 
 в)   четири  пута ђ)   седам пута 
 

  Коришћен   1997.  
 
1. Према грчкој  легенди, Едип је био  син: 

 а)   Краљице Јокасте  и краља Лаја г)   Краља Агамемнона и   
          Клитемнестре           

 б)   Зевса и Леде д)   Краља Менелеја  и Јелене 
 в)   Краљице Прибеје и краља   ђ)   Краља Јасона и Медеје 
    Полибеја 
2. Познато дело  “Декамерон”  написао је: 
 а)   Хемингвеј г)   М,Држић 
 б)   Ђ. Бокачо д)   Р. Кател 
 в) Ф. Фребел ђ)   В. Шекспир 
3. Кентаур је по митологији демонско биће: 
 а)   пола риба пола  жена г)   пола човек  пола коњ 
 б)   пола змај пола коњ д)   пола јарац пола  риба 
 в)   пола човек пола бик ђ)   полалав  пола човек 
4. Ехолалија је специфичност дечјег: 
 а)   карактера г)   цртања 
 б)   говора д)   мишљења 
 в)   памћења ђ)   темперамента 
5. Коју птицу људи користе за лов на птице: 
 а)   пекиншку патку г)   гуску 
 б)   лиску д)   фламинга 
 в)   корморана ђ)   морског галеба 
6. Лек пеницилин се  добија из: 
 а)   гљиве г)   соли 
 б)   морске пене д)   животињске  масти 
 в)   коприве ђ)   нафтних  деривата 
7. Део Париза Монмартр  познат је по: 
 а)   клошарима г)   музичарима 
 б)   сликарима д)   луна парку 
 в)   банкарима ђ)   фонтанама 
8. Румба   је врста плеса настала у: 
 а)   Шпанији г)   Русији 
 б)   Куби д)   Румунији 
 в)   Мађарској ђ)   Мексику 
9. На раст детета  посебно делује жлезда са унутрашњим лучењем и то: 
 а)   штитна г)   паратироидна 
 б)   надбубрежна д)   епифиза 
 в)   полне жлезде ђпанкреас 
10. Кроз  Качаничку клисуру протиче река: 
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 а)   Ситница г)   Ибар 
 б)   Лепенац д)   Пчиња 
 в)   Тимок ђ)   Нишава 
11. Спортска игра одбојка  настала је од: 
 а)   тениса г)   фудбала 
 б)   рукомета д)   кошарке 
 в)   безбола ђ)   голфа 
12Прва жена космонаут  је: 
 а)   Нина Гаприндашвили г)   Елена Курагина 
 б)   Валентина терјешкова д)   Наташа Растова 
 в)   Маја Плисецкаја ђ)   Ана Павловна 
13. Касато  је  врста: 
 а)   колача г)   сладоледа 
 б)   пецива д)   музичког дела 
 в)   музичког  темпа ђ)   коктела 
14. Позната Рубенсова слика “Суд Парисов”  налази се  у: 
 а)   Тет галерији г)   Лувру 
 б)   Ермитажу д)   Уметн. музеју у  Фоладелфији 
 в)   Митрополитену ђ)   Национ. галерији у Лондону 
 
15. Сеп Бардл је познат  по томе што је први: 
 а)   конструисао филмску  камеру г)   пилотирао авионом 
 б)   конструисао хеликоптер д)   прескочио преко 8  м у даљ 
 в)   летео скијама преко 100м ђ)   освојионајв. врх Хималаја 
16. Израз ханибал анте портас  фигуративно  значи: 
 а)   пријатан сусрет г)   одшкринута врата 
 б)   блиску опасност д)   залупити ввратима 
 в)   очекивати састанак ђ)   обијена  врата 
17. Шилинг  новчана јединица у: 
 а)   Бугарској г)   Шпанији 
 б)   Мађарској д)   Словачкој 
 в)   Румунији ђ)   Аустрији 
18. Подморница истраживажа Жака Кустоа зове се: 
 а)   Наутилус г)   Поларис 
 б)   Марина д)   Навигатор 
 в)   Калипсо ђ)   Аурора 
19. Израз потемкинова села  фигуративно значи: 
 а)   села поред реке г)   села  на  периферији градова 
 б)   села грађана брду д)   села за прогнане 
20. Колпортер    је: 
 а)   светски путник г)   спикер 
 б)   улични продавац  књига д)   посредник некретнинама 
 в)   улични портретиста ђ)   човвек који говори више језика 
21. Познати замак(тврђава)    тауер налази се у: 
 а)   Риму г)   Мадриду 
 б)   напуљу д)   Патизу 
 в)   Ротердаму ђ)   Лондону 
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22. Бас   кључ у музици, означава место ноте: 
 а)    Г г)   Ц 
 б)   Ф д)   Е 
 в)   Х ђ)   Д 
23. Израз  дерби фигуративно  значи: 
 а)   такмичење у скијању г)   поновљено такмичење 
 б)   такмичењеу пливању д)   такмичење са продужецима 
 в)   такмичењеод посебне важности ђ)   такмичењебез  победника 
24. Најпознатији   мајстор у изради виолина је: 
 а)   Н. Амати г)   Б. Микелоцо 
 б)   Н. Паганини д)   А. Страдивари 
 в)   А. Амати ђ)   И. Пицети  
25. Артемида је: 
 а)   богиња моћи г)   крилата  богиња 
 б)   личност  из опера Аида д)   богиња зла 
 в)   богиња лова ђ)   богиња  кише 
 
 

   Коришћен 1998.  
 
1. Познатопедагошко дело “Како Гертруда учи своју децу”  написао је: 
 а)   Ј. А.  Коменски г)   М. Монтесори 
 б)   Ф.  Фребел д)   Р. Кател 
 в)   Ж. Ж.  Русо Ј. Х.  Песталоц 
2. Синкретизам је специфичност дечјег: 
 а)   мишљења(закључивања)    г)   ликовног изрза 
 б)   говора д)   опажања 
 в)   памћење ђсоцијалног развоја 
3. Израз ХЕК ТРИК у фудбалу значи: 
 а)   гол из ифсајда            г)   три узастопна гола истог играча 
 б)   гол из корнера д)   гол из једанаестерца 
 в)   гол постигнут главом ђ)   гол из слободног ударца 
4. Светско првенство у фудбалу ове године одржава се у: 
 а)   Енглеској г)   Бразилу 
 б)   Француској д)   Аустрији 
 в)   Италији ђ)   Шпанији 
5. ЧАРДАШ је: 
 а)   шпански народни плес г)   руски народни плес 
 б)   грчки народни плес д)   румунски народни плес 
 в)   мађарски народни плес ђ)   словачки народни плес 
 
6. Која жлезда са унутрашњим лучењем регулише рад осталих жлезда: 
 а)   штитна г)   хипофиза 
 б)   надбубрежне д)   епифиза 
 в)   полна жлезда ђ)   панкреас 
7. Кроз град Лондон протиче река: 
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 а)   Сена г)   Дњепар 
 б)   Темза д)   Волга 
 в)   Влтава ђ)   Тибар 
8. Спортска игра одбојка настала је од: 
 а)   тениса г)   фудбала 
 б)   рукомета д)   кошарке 
 в)   безбола ђ)   голфа 
9. ТРИАС,ЈУРА  и КРЕДА су: 
 а)   кости у средњем уху г)   планински фрхови у Алпима 
 б)   три мускетара д)   острво у Полинезији 
 в)   геолошка доба развића ђ)   личност из романа 
   земљине коре    Е. М.  Ремарка 
10. ЛЕ КОРБИЗИЈЕ је познат: 
 а)   морепловац г)   филозоф 
 б)   архитекта д)   тореадор 
 в)   оперски певач ђ)   хирург 
 
11. Позната породица МЕДИЧИ потиче из: 
 а)   Рима г)   Фиренце 
 б)   Милана д)   Венеције 
 в)   Ђенове ђ)   Напуља 
12. Јунакиња Толстојевог романа РАТ И МИР је: 
 а)   Нина Гаприндвашили г)   Марија Валевска 
 б)   Валентина Терјешкова д)   Наташа Ростова 
 в)   Маја Плисецкаја ђ)   Ана ПАвловна 
13. КАСАТО је врста: 
 а)   колача г)   сладоледа 
 б)   пецива д)   музичког дела 
 в)   музичког темпа ђ)   коктела 
14. Позната слика Жак Луј Давида “Наполеоново Крунисање”  налази се: 
 а)   Тејт галерији г)   Лувру 
 б)   Ермитажу д)   Умет.  музеју у Филаделфији 
 в)   Метроплолитену ђ)   Националној галер.  у Лонд.  
15. Сима Милутиновић Сарајлија био је учитељ: 
 а)   Петру Петровићу Његошу г)   Милици Стојадиновић 
 б)   Карађорђу д)   Исидори Секулић 
 в)   Милошу Обреновићу ђ)   Мики Петровићу Аласу 
16. Израз ХАНИБАЛ АНТЕ ПОРТАС фигуративно значи: 
 а)   пријатан сусрет г)   одшкринута врата 
 б)   блиску опасност д)   залупити вратима 
 в)   очекивани састанак ђ)   обијена врата 
17. Шилинг је новчана јединица у: 
 а)   Бугарској г)   Шпанији 
 б)   Мађарској д)   Словачкој 
 в)   Румунији ђ)   Аустрији 
18. Руска крстарица кој је учествовала у октобарској револуцији је: 
 а)   Наутилус г)   Поларис 
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 б)   Марина д)   Навигатор 
 в)   Калипсо ђ)   Аурора 
19. Израз ПОТЕМКИНОВА СЕЛА фигуративно значи: 
 а)   села поред реке г)   села на периферији градова 
 б)   села грађена на брду д)   села за прогнане 
 в)   лаж, опсену ђ)   села за старе 
20. ГЛОБТРОТЕР је: 
 а)   светски путник г)   спикер 
 б)   улични продавац новина д)   посредник некретнинама 
 в)   улични портретиста ђ)   човек који је гов.  више јез.  
21. Познати дворац ШЕНБРУН налази се у: 
 а)   Риму г)   Мадриду 
 б)   Напуљу д)   Бечу 
 в)   Ротердаму ђ)   Лондону 
 
22. Пенатонска лествица на тон Ф, је: 
 а)   ЕФГАЦ г)   ЦГФЕХ 
 б)   ФЕГАЦ д)   ДЕГАЦ 
 в)   ФГАЦД ђ)   ЕХФАЦ 
23. Ко је помогао ЈАСОНУ да се дочепа златног руна: 
 а)   Клеопатра г)   Далила 
 б)   Медеја д)   Кирка 
 в)   Пресефона ђ)   Пандора 
24. Антонио Страдивари је познат по изради: 
 а)   клавира г)   цембала 
 б)   виолина д)   харфи 
 в)   флаута ђ)   оргуља 
25. АРАРАТ је: 
 а)   врста папагаја г)   врста  
 б)   афричка антилопа д)   река у Турској 
 в)   планина на Блиском истоку ђ)   врста коња 
  
 
 

Коришћен  2000.   
1.  МИЗНАТРОП ЈЕ: 
   а)    човекољубац    г)   једнобожац 
   б)    женомрзац    д)    човек који говори више језика 
   в)    човекомрзац    ђ)    светски путник 
 
2.  СУМЕРСКО сликовно писмо-пиктограм исписивано је на: 
   а)    папирусу    г)    пергаменту 
   б)    глиненим таблицама   д)   кори од дрвета 
   в)    углачаној телећој кожи   ђ)    зидинама пећина 
3.  Назив за савремену изложбу сликарства и вајарства која се одржава у Београду је: 
   а)    Бемус     г)    Тријенале 
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   б)    Бијенале    д)    Фест 
   в)    Битеф    ђ)    Фокус 
4.  МИЏОР је највиши планински врх на: 
   а)    Копаонику    г)    Дурмитору 
   б)    Чакору    д)    Руднику 
   в)    Старој планини   ђ)    Проклетијама 
5.  Најквалитетнији КАВИЈАР се добија од икре рибе: 
   а)    мрене    г)    кечиге 
   б)    моруне    д)    смуђа 
   в)    караша    ђ)    јегуље 
6.  МОРЗЕОВА  азбука је састављена од: 
   а)    тачака и цртица   г)    речи 
   б)    словних знаковва   д)    гласова 
   в)    слогова    ђ)    бројева 
7.  Кроз Рим протиче река: 
   а)    Сена    г)    По 
   б)    Темза    д)    Волга 
   в)    Влтава    ђ)    Тибар 
8.  Лик прослављеног детектива ШЕРЛОКА ХОЛМСА створио је писац: 
   а)    Едгар Алан По   г)    Валтер Скот 
   б)    Агата Кристи    д)    Шарлота Бронте 
   в)    Артур Конан Дојл   ђ)    Радјард Киплинг 
9.  ПУЛИЦЕРОВА награда се додељује за остварења у области: 
   а)    глуме     г)    новинарства 
   б)    медицине    д)    нуклеарне физике 
   в)    режије    ђ)    вајарства 
10.  Који француски импресиониста је аутор слике 'ЖЕНЕ У ВРТУ': 
   а)    Огист Реноар    г)    Пол Сезан 
   б)    Едгар Дега    д)    Клод Моне 
   в)    Пол Гоген    ђ)    Винсент Ван Гог  
11.  ПУНСКИ РАТОВИ вођени су између: 
   а)    Рима  и Картагине   г)    Египта и Рима 
   б)    Спарте и Атине   д)    Спарте и Микене 
   в)    Персије и Атине   ђ)    Рима и Спарте 
12.  Јунакиња Толстојевог романа РАТ И МИР, је: 
   а)    Нина Гаприндашвили   г)    Марија Валевска 
   б)    Валентина Терјешкова   д)    Наташа Ростова 
   в)     Маја Плисецкаја   ђ)    Ана Павловна 
13.  МАРЦИПАН је колач направљен од: 
   а)    кестена    г)    ораха 
   б)    бадема    д)    мака 
   в)    лешника    ђ)    смокава 
14.  Позната Микеланђелова скулптура МОЈСИЈЕ, налази се у: 
   а)    Академији у Фиренци   г)    Лувру у Паризу 
   б)    Цркви Сан Лоренцо у Фиренци  д)    Сикстинској капели у Ватикану 
   в)    Цркви Св. Петра у ланцима у Риму ђ)    Лоренцовој библиотеци у      

Фиренци 
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15.  Новчана јединица у Финској је: 
   а)    круна    г)    рубља 
   б)    марка    д)    франак 
   в)    фунта    ђ)    гулден 
16.  ФЛОРЕТ је врста: 
   а)    окретне игре   г)    грожђа 
   б)    оружја    д)    франак 
   в)    вина    ђ)    зачинаж 
17. Стара мера за течност  АКОВ  садржи: 
   а)    5 литара    г)    30 литара 
   б)    10 литара    д)    50 литара 
   в)    20 литара    ђ)    100 литара 
18.  Руска крстарица која је учетвовала у октобарској револуцији је: 
   а)    Наутилус    г)    Поларис 
   б)    Марина    д)    Навигатор 
   в)    Калипсо    ђ)    Аурора 
19.  ОБДАНИЦА на Земљином екватору траје најдуже око: 
   а)    10 часова    г)    13 часова 
   б)    11 часова    д)    14 часова 
   в)    12 часова    ђ)    16 часова 
20.  МАЧВА, плодна равница у Србији простире се између: 
   а)     Дрине и Саве   г)    Велике Мораве и Дунава 
   б)    Дунава и Саве   д)    Тисе и Тамиша 
   в)    Дунава и Тимока   ђ)    Дунава и Тисе 
21.  Лек против маларије КИНИН добија се из: 
   а)    гљиве    г)    хмеља 
   б)    коре дрвета   д)    алге 
   в)    имеле    ђ)    коприве 
22.  Оперу ФИГАРОВА ЖЕНИДБА компоновао је 
   а)    Ђ.  Росини   г)    Ђ.  Верди 
   б)    В. А.  Моцарт   д)    Ђ.  Пучини 
   в)    С.  Мокрањац   ђ)    М.  Равел 
23. Ко је помогао ЈАСОНУ да се дочепа  златног руна: 
   а)    Клеопатра   г)    Далила 
   б)    Медеја    д)    Кирка 
   в)    Персефона   ђ)    Пандора 
24. ПАТ и ПАТАШОН су познати као: 
  а)    шпујунски пар   г)    флмски комичари 
  б)    музички дует   д)    јунаци цртаних филмова 
  в)    клизачки пар   ђ)    акробате 
25.  У старој словенској митологији, дрво посвећено богу ПЕРУНУ је било: 
  а)    бреза    г)    липа 
  б)    бор    д)    маслина 
  в)    храст    ђ)    дуд 
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Коришћен 2001. 
 

1. Најпознатија дела Јохана Штрауса су: 
а) полке     г) симфоније 
б) валцери     д) сонате 
в) мазурке     ђ) увертире 

2. Следеће Олимпијске игре 2004. године одржаће се у: 
а) Лондону     г) Јоханесбургу 
б) Пекингу     д) Атини 
в) Сиднеју     ђ) Хавани 

3. Чвор живота налази се у: 
а) гениталијама    г) великом мозгу 
б) срцу     д) продуженој мождини 
в) плућима     ђ) ендокриним жлездама 

4. Забавни парк  ПРАТЕР налази се у: 
а) Паризу     г) Прагу 
б) Марибору     д) Берлину 
в) Бечу     ђ) Будимпешти 

5. ТУФАХИЈЕ можемо да; 
а) обучемо     г) прошетамо 
б) поједемо     д) сашијемо 
в) прочитамо     ђ) попијемо 

6. АБОРИЏИНИ живе у: 
а) Бразилу     г) Аустарлији 
б) Азербејџану    д) Венецуели 
в) Африци     ђ) на Хаитију 

7. Чуивена слика Леонарда да Винчија  ЂОКОНДА-МОНАЛИЗА налази се у: 
а) Сикстинској капели у Ватикану  г) Црква Св. Петра у Риму 
б) Академији у Фиренци    д) У музеју Лувр у Паризу 
в) Цркви Св. Лоренца у Фиренци  ђ) У музеју у Риму 

8. Е-маил је: 
а) антена за телевизор   г) уређај за телефонирање 
б) емајлирана  посуда   д) интернет сајт 
в) електронска пошта   ђ) програм за компјутере 

9. Познато дело ПЕДАГОШКА ПОЕМА  написао је: 
а) Ј.А. Коменски    г) М. Монтесори 
б) Ж.Ж. Русо     д) М. Горки 
в) Ф. Фребел     ђ) А. С. Макаренко 

10. Ушур или ујам је противвредност у роби коју као накнаду за своју услугу добија: 

а) млинар     г) кројач 
б) пекар     д) воскар 
в) лимар     ђ) кувар 

11. ТРАНСПАРЕНТНОСТ означава: 

а) демократичност    г) политичност 
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б) нормалност    д) тачност 
в) провидност    ђ) преносивост 
 

12. ГУЛДЕН  је новчана јединица у: 

а) Аустрији     г) Холандији 
б) Енглеској     д) Литванији 
в) Норвешкој     ђ) Румунији 
 
 

13. Пас БЕРНАНДИНАЦ  познат је као одличан чувар: 

а) деце      г) коза 
б) оваца     д) куће 
в) крава     ђ) пернате живине 

14. Најтврђа материја међу наведеним је: 
а) кобалт     г) цинк 
б) дијамант     д) гвожђе 
в) уранијум     ђ) вулканска лава 

15. Шта од наведеног не припада низу: 
а) корвета     г) разарач 
б) реморкер     д) крстарица 
в) регата     ђ) ледоломац 

16. Србија је добила независност и међународно признање: 
а) 1830- Хатишерифом   г) 1739-Београдским миром 
б) 1878-Берлинским конгресом  д) 1812-Букурешким миром 
в) 1815-Бечким конгресом   ђ) Версајским миром 

17. ГРАФОЛОГИЈА је: 
а) начин штампања слова   г) синтетизовани говор 
б) наука о рукопису    д) врста градирања 
в) написана исцртана линија   ђ) гестовни говор 

18. ДЕВИС КУП је такмичење у: 
а) ватерполу     г) тенису 
б) пливању     д) мачевању 
в) бициклизму    ђ) хокеј на леду 

19. Балет ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО компоновао је: 
а) Ђ. Росини     г) Ђ. Верди 
б) В.А. Моцарт    д) П. И Чајковски 
в) Ђ. Пучини     ђ) М. Равел 

20. АХИЛОВА ПЕТА је симбол за: 
а) витештво     г) снагу 
б) немилосрдност    д) кукавичлук 
в) слабост     ђ) одлучност 

21. Замењивање болесног органа здравим који се усађује на место болесног 
назива се: 

а) транспирација    г) транслација 
б) трансакција    д) трансплатација 
в) транслокација    ђ) транспозиција 
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22. БРАЈЕВО ПИСМО намењено је: 
а) људима који не чују   г) телеграфисању 
б) људима који не знају језик  д) писмо за музичаре 
в) људима који не виде   ђ) људима који не говоре 

23. АЗУРНА БОЈА је: 
а) плава     г) љубичаста 
б) зелена     д) наранџаста 
в) жута     ђ) црвена 

24. АВАКС је: 
а)  мала бакарна посуда    г) банкарска машина 
б) авион за извиђање   д) фудбасли клуб  
в) златни отисак на кожи   ђ) врста колача 

25. БУРМУТ је други назив за: 
а) кокаин     г) врсте вешт. дрога 
б) дуван за жвакање    д) хашиш 
в) марихуану     ђ) дуван за ушмркавање 

26. Кроз Париз протиче река: 
а)  Сена     г) Влтава 
б) Лена     д) Волга 
в) Темза     ђ) Лоара 

27. МОРЗЕОВА АЗБУКА је састављена од: 
а) бројева     г) гласова 
б) речи     д) тачака и цртица 
в) словних знакова    ђ) слогова 

28. ЧАРДАШ је народна игра: 
а) Словачке     г) Мађарске 
б) Пољске     д) Украјине 
в) Русије     ђ) Швајцарске 

29. Да би се из подморнице могло видети шта се дешава на површини воде 
потребан је: 

а) стетоскоп     г) графоскоп 
б) дурбин     д) перископ 
в) телескоп     ђ) жироскоп 

30. БАС  КЉУЧ у музици означава место  ноте: 
а)  Ф      г)  Е 
б)  Г       д) Ц 
в)  Х      ђ) Д 

 
 
 

 

Коришћен  2002. 
1.Микологија је наука: 
 а) о рибама    б) о кожи 
 в) о гљивама    г) о лептирима 
 д) о змијама    ђ) о болестима косе 
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2.Касато можемо да: 
 а) обучемо    б) прошетамо 
 в) прочитамо    г) сашијемо 
 д) поједемо    ђ) попијемо 
3.Арника је: 
 а) риба     б) биљка 
 в) печурка    г) колач 
 д) камен    ђ) шкољка 
4.Плодна равница Бачка простире се између: 
 а) Дрине и Саве   б) Велике Мораве и Дунава 
 в) Дунава и Саве   г) Дунава и Тисе 
 д) Дунава и Тимока   ђ) Дунава и Мораве 
5.Јелена Докић је наша позната: 
 а) балерина    б) глумица 
 в) водитељка    г) певачица 
 д) књижевница   ђ) тенисерка 
6.Песму “Ђулићи и увеоци”  написао је: 
 а) Ј.Ј. Змај    б) Ђ- Јакшић 
 в) Л. Костић    г) А. Шантић 
 д) Ј. Дучић    ђ) В. Илић 
7.Ујдурма је: 
 а) забава    б) сплетка 
 в) дружење    г) уигравање 
 д) предјело    ђ) врста јестиве гљиве 
8.Ерос је бог љубави код: 
 а) старих Грка    б) старих Римљана 
 в) старих Јевреја   г) сатрих Латина 
 д) старих Румуна   ђ) старих Монгола 
9.Ампир је: 
 а) назив за вампира   б) стил у музици 
 в) справа за појачавање  г) стил у намештају 
 д) украс за торту   ђ) украс за хаљину 
10.Јованка Орлеанка представља националну јунакињу: 
 а) Енглеске    б) Русије 
 в) Египта    г) Грчке 
 д) Француске    ђ) Финске 
11.Модерато у музици значи: 
 а) брзо    б) споро 
 в) тихо    г) гласно 
 д) одсечно   ђ) умерено 
12.Тријенале је организовање: 
 а) музичких свечаности  б) позоришних свечаности 
 в) ликовне изложбе   г) филмских свечаности 
 д) спортских такмичења  ђ) луткарских представа 
13.Пирофобија је: 
 а) страх од висине   б) страх од ватре 
 в) страх од светслости  г) страх од затвореног простора 
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 д) страх од воде   ђ) страх од буба 
14.Барбун је: 
 а) врста оружја   б) врста рибе 
 в) врста мајмуна   г) врста грожђа 
 д) врста паса    ђ) врста печурки 
15.Барел је: 
 а) сликарска техника   б) хемијски елемент 
 в) плитак рељеф   г) грабљива риба 
 д) мера за запремину   ђ) препрека на путу 
16.Због алопеције се иде: 
 а) код дерматолога   б) код свештеника 
 в) у музеј    г) на суд 
 д) на  Академију   ђ) у полицију 
17.Титан је: 
 а) варошица у Бачкој   б) хемијски елемент 
 в) уранов систем   г) највећи прекоокенаски брод 
 д) компанија челика   ђ) бог среће 
18.Водвиљ је: 
 а) птица из реда чапљи  б) француски глумац 
 в) путоказ    г) лак позоришни комад 
 д) барска биљка   ђ) разводник у позоришту 
 
 
19.Избаци уљеза (појам који се разликује од осталих): 
 а) Јужна Америка   б) Европа 
 в) Кина    г) Северна Америка 
 д) Азија    ђ) Африка 
20.Чакија је: 
 а) врста ексера   б) градић у Босни 
 в) птица штакара   г) дрвена кућа на стубовима 
 д) трговачки део града  ђ) џепни ножић 
21.Липосукција је: 
 а) сушење липовог цвета  б) одстрањивање сала на телу 
 в) отклањање маља   г) кварцовање тела 
 д) конзервирање  лекова  ђ) уклањање жуљева 
22.Оригано је: 
 а) залив у Црвеном мору  б) зачинска биљка 
 в) острво у Италији   г) чин у војсци 
 д) врста птице   ђ) старинска игра 
 
23.Краљем рокенрола сматра се: 
 а) Џими Хендрикс   б) Елтон Џон 
 в) Елвис Присли   г)  Фред Мекјури 
 д) Брус Вилис    ђ) Џон Ленон 
24.Црква Нотр Дам налази се у: 
 а) Риму    б) Напуљу 
 в) Ротердаму    г) Паризу 
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 д) Мадриду    ђ) Лондону 
25.Шта добија особа која прва донесе неку добру вест у кућу: 
 а) муштулук    б) бели јаглук 
 в) чокањ    г) пешкир 
 д) буклију    ђ) видовчицу 
26.Фигаро, лик из опере Фигарова женидба, по занимању је: 
 а) писац    б) тореадор 
 в) берберин    г) трговац 
 д) вечити студент   ђ) официр 
27.Лепенски Вир је археолошко налазиште код: 
 а) Зајечара    б) Доњег Милановца 
 в) Горњег Милановца  г) Крушевца 
 д) Крагујевца   ђ) Матарушке Бање 
28.За појединца кажемо да је флегматичан ако је: 
 а) стидљив    б) склон свађи 
 в) несимпатичан   г) равнодушан 
 д) несналажљив   ђ) самосвојан 
29.Елоквентна особа је: 
 а) раздражљива   б) повучена 
 в) задовољна    г) плашљива 
 д) речита    ђ) мудра 
30.Легендарна Троја налази се на територији данашње: 
 а) Грчке    б) Македоније 
 в) Бугарске    г) Египта 
 д) Албаније    ђ) Турске 
  
  

 Коришћен 2003.     
 
 

1.Краљица спортова је: 
 а) одбојка    г) атлетика 
 б) кошарка    д) рукомет 
 в) гимнастика    ђ) фудбал 
2.Дело Господар прстенова написао је: 
 а) Шилер    г) Шекспир 
 б) Толкин    д) Хобит 
 в) Гете     ђ) Орвел 
3.Потпредседница  Скупштине Србије је: 
 а) Наташа Мићић   г) Мирјана Марковић 
 б) Гордана Суша   д) Гордана Чомић 
 в) Мира Адања-Полак  ђ) Горица Гајевић 
4.Фреска  Бели анђео налази се у манастиру: 
 а) Жича    г) Љубостиња 
 б) Милешево    д) Пећка патријаршија 
 в) Прохор Пчињски   ђ) Раваница 
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5.Барифон је певач који: 
 а) пева висок тон   г) пева тихи глас 
 б) наглаша тон   д) пева оперету 
 в) не наглашава тон   ђ) пева дубоки глас 
6.Рунолист је биљка: 
 а) планинска    г) тропска 
 б) равничарска   д) барска 
 в) пустињска    ђ) морска 
7.Александар И  Карађорђевић убијен је у: 
 а) Сарајеву    г) Лиону 
 б) Паризу    д) Марсеју 
 в) Лувру    ђ) Ници 
8.За појединца кажемо да је апатичан ако је: 
 а) стидљив    г) склон свађи 
 б) равнодушан   д) несналажљив 
 в) несимпатичан   ђ) самосвојан 
9.Александар Шапић је наш познати: 

 а) кошаркаш    г) глумац 
б) атлетичар    д) тенисер 
в) ватерполиста   ђ) политичар 

10.Шпиковано месо је: 
 а) ситно сечено   г) месо спремљено у умаку од вина 
 б) месо од дивљачи   д) месо послужено са бареним поврћем 
 в) загорело месо   ђ) месо надевено сланином 
11.Пикасо  је представник: 
 а) реализма    г) магизма 
 б) надреализма   д) феноменализма 
 в) кубизма    ђ) апстрактног сликарства 
12.Због себореје  се иде: 
 а) код свештеника   г) у бању 
 б) у музеј    д) код дерматолога 
 в) код психолога   ђ) код врачара 
13.Мирослављево јеванђеље је: 
 а) вајарско ремек дело  г) сликарско дело 
 б) споменик културе   д) иконостас у дуборезу 
 в) српски ћирилски рукопис  ђ) центар духовности 
14.Грифон је митско биће: 
 а) полу лав-полу орао  г) полу лав-полу човек 
 б) полу змај-полу човек  д) пола риба-пола жена 
 в) крилати коњ   ђ) полу коњ-полу човек 
15.Битеф је: 
 а) филмски фестивал   г) ликовна изложба 
 б) музички фестивал   д) такмичење у припремању бифтека   
 в) позоришни фестивал  ђ) ниједно од наведених 
16.Клонирање је: 
а) врста друштвене игре   г) стварање биолошких двојника 
б) вештачко осемењавање стоке  д) нагон за уживање опојних дрога 
в) мерење интензитета естетског   ђ) протурање лажног новца 
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    доживљаја 
17.Радња опере Кармен Жорза Бизеа одвија се у: 
 а) Италији    г) Египту 
 б) Шпанији    д) Немачкој 
 в) Мароку    ђ) Француској 
18.Транспарентност  означава: 
 а) демократичност   г) нормалност 
 б) тачност    д) провидност 
 в) поилитичност   ђ) преносивост 
19.Ескими живе: 
 а) у пустињи Сахари   г) на Новој Гвинеји 
 б) на Сицилији   д) на Гренланду 
 в) северно од реке Рајне  ђ) у Кини 
20.Домаћи филм Наташа режирао је: 
 а) Е. Кустурица   г) Г. Михић 
 б) Љ. Самарџић   д) Г. Паскаљевић 
 в) Г. Марковић   ђ) Б. Лечић 
21.Птица  Феникс је симбол: 
 а) пустошења    г) мудрости 
 б) радости    д) бриге за потомством 
 в) бесмртности   ђ) божанске мудрости 
22.Прва српска песникиња била је: 
 а) Милица Стојадиноввић  г) царица Милица 
 б) Јефимија    д) Јерина 
 в) Јевросима    ђ) Симонида 
23.Логопед се бави: 
 а) формалном логиком  г) дефектологијом 
 б) педагогијом   д) неурологијом 
 в) конкретном логиком  ђ) ниједном од наведених 
24.Милитаризација је: 
 а) слободна воља грађана  г) помиловање 
 б) једнообразност   д) ратно стање 
 в) увођење војн. уређења  ђ) милиметарско мерење 
25.Манастир Сопоћани као своју задужбину подигао је: 
 а) Стефан лазаревић   г) Марко  Краљевић 
 б) Стефан Немања   д) Краљ Урош 
 в) краљ Вукашин   ђ) Цар Лазар 
26.”СОФТЊЕР”  је: 
 а) врста јела    г) комуникациони програм 
 б) сос за печурке   д) технички део рачунара 
 в) мекани јастук   ђ) програмски систем 
27.Код артичоке се једе: 
 а) корен    г) цвет 
 б) кртола    д) лист 
 в) семе     ђ) плод 
28.Јунак филма Јагода у супермаркету зове се: 
 а) Марко Марковић   г) Марко Јевтовић 
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 б) Марко Краљевић   д) Марко Милисављевић 
 в) Марко Ђорђевић   ђ) Марко Павловић 
29.Биљка  еукалиптус користи се у лечењу органа: 
 а) за варење    г) за излучивање 
 б) за крвоток    д) за дисање 
 в) за размножавање   ђ) ни једно од наведених 
30.Миџор је највиши планински  врх на: 
 а) Старој Планини   г) Проклетијама 
 б) Копаонику    д) Руднику 
  в) Чакору    ђ) Дурмитору 
 

 Коришћен  2004. 
1.Олимпијске игре 2004. године одржаће се у: 
 а) Паризу     г) Атланти 
 б) Солуну     д) Атини 
 в) Софији     ђ) Сиднеју 
2. На овогодишњем европском првенству у фудбалу, у Немачкој, наша млада репрезентација 
освојила је: 
 а) прво место     г) четврто место 
 б) друго место    д)  једанесто место 
 в) треће место     ђ) није учествовала            
3.Који дневни лист је 2004. године прославио јубилеј 100. год. постојања: 
 а) Телеграф     г) Вечерње новости 
 б) Борба     д) Данас 
 в) Политика     ђ)  Експерс политика 
4.Председник Народне скупштине  Србије је: 
 а) Млађан Динкић    г) Предраг Марковић 
 б) Гордана Поп Лазић   д) Војислав Коштуница 
 в) Драган Маршићанин   ђ) Мирољуб Лабус 
5.Коалиција је: 
 а) дружење     г) присила 
 б) такмичење     д) истрага 
 в) сазнање     ђ) савез 
6.Министар иностраних послова Србије и Црне Горе је: 
 а) Горан Свиланоивћ    г) Вук Драшковић 
 б) Млађан Динкић    д) Светозар Маровић 
 в) Милош Марковић    ђ) ниједан од наведених 
7.Легендарна Троја налази се на територији данашње: 
 а )Грчке     г) Египта 
 б) Бугарске     д) Македоније 
 в) Турске     ђ) Албаније 
8.Модем је израз из: 
 а) Економије     г) Психологије 
 б) Етнологије     д) Педагогије 
 в) Медицине     ђ) Информатике 
9.»Страћитела» је врста: 
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 а) сладолееда     г) коктела 
 б) колача     д) музичког темпа 
 в) пецива     ђ) торте 
10.Човечја рибица живи : 
 а) у Ресавској пећини    г) на Рауднику 
 б) у Рудничкој јами    д) у Власинском језеру 
 в) у Постојинској јами   ђ) у Расинској пећини 
11.Сеизмолошки апарати регисатрују: 
 а) откуцаје срца    г) ваздушни притисак 
 б) померање тла    д) ренгенско зрачење 
 в) брзину ветра    ђ) УВ зрачење 
 
12.Израз флегматичан означава тип: 
 а) темперамента    г) анемичности 
 б) карактера     д) фрустрираности 
 в) уображености    ђ) пргавости 
13.Зурле су: 
 а) народни гудачки инструмент  г) народни дувачки инструмент 
 б) друго име за «гајде»   д) исто што и труба 
 в) друго име за «гусле»   ђ) није музички инструмент 
14.Први вештачки сателит, лансиран у орбиту око земље звао се: 
 а) Спутњик     г) Скајлаб 
 б) Восток     д) Лајка 
 в)Аполо     ђ) Авакс 
15.Лиценца  је: 
 а) врста школе    г) дизвола за бављење неким послом 
 б) споразум     д) врста биљке 
 в) колач с медом    ђ) осигурање 
16.Књегиња Милица (XИВ век) сахрањена је у манастиру: 
 а) Милешево     г) Високи Дечани 
 б) Манасија     д) Сопоћани 
 в) Љубостиња     ђ) Раваница 
17.Један од следећих градова није мегалополис; Који?: 
 а) Рио де Жанеиро    г) Женева 
 б) Каиро     д) Сао Паоло 
 в) Мексико Сити    ђ) Париз 
18.Рокен Рол је музика за игру базирана на црначкој шлагер музици у САД познатој као: 
 а) «ритам и блуз»    г) «Ритам и кантри» 
 б) «ритам и џез»    д) «ламбада» 
 в) «ритам и класика»    ђ) ниједно од наведених 
19.»Чаробна фрула» је: 
 а) Шопенова опера    г) Шубертова опера 
 б) Моцартова опера    д) Сен-Сансвова опера 
 в) Опера Чајковског    ђ) Тосканијева опера 
20.Композитор и диригент Стеван Христић компоновао је музику за балет:: 
 а) «Лабудово језеро»    г) «Кармен 
 б) «Охридска легенда»   д) «Фигаро» 
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 в) «Севиљски берберин»   ђ) «Набуко» 
21.Израз «коцка је бачена» означава: 
 а) тренутак истине    г) врсту страха 
 б) тренутак среће    д) болни тренутак 
 в) узбудљив тренутак    ђ) тренутак одлуке 
22.Кад се за неког каже да му је «скочио адреналин», то значи: 
 а) да се опоравља после болести  г) да има шећерну болест 
 б) да је несигуран у сбе   д) да је тешко болестан 
 в) да је у стању узвбуђености  ђ) ниједно од наведеног  
23.Холандски сликар коме су библијске сцене биле омиљени мотиви био је: 
 а) Пабло Пикасо    г) Рембрант 
 б) Леонардо Да Винчи   д)  Салвадор Дали 
 в) Рафаел Санти    ђ)  Едвард Мунк 
24.Где се налази музеј «Ермитаж»: 
 а) у Лењинграду    г) у Атини 
 б) у Лондону     д) у Москви 
 в) у Паризу     ђ) у Риму 
25.Пенелопа представља  симбол: 
 а) истрајности    г) одлучности 
 б) верности     д) борбености 
 в) поштења     ђ) самопрегора 
26.Ко је написао дело «Слободна деца Самерхила»: 
 а) Џон Лок     г) Анри Валон 
 б) Макаренко     д) Жан Пијаже 
 в) Чарлс Дарвин    ђ) Александар Нил 
27.Најстарији старогрчки говорник био је: 
 а) Декарт     г) Демокрит 
 б) Платон     д) Демостен 
 в) Перикле     ђ) Аристотел 
28.Монт Еверест је планински врх на: 
 а) Чакору     г) Велебиту 
 б) Хималајима    д) Дурмитору 
 в) Проклетијама    ђ) Јулијским Алпима 
29.»Санскрит» је стари језик индијске класичне књижевности, индо-европског порекла, 
односно ранији степен: 
 а) индијанског језика    г) германских језика 
 б) романских језика    д)  словенских језика 
 в) фламанског језика    ђ) романских,германских 
                                                                                            и словенских језика 
30.Транспарентност означава: 
 а) демократичност    г) политичност 
 б) нормалност    д) тачност 
 в) провидност     ђ) преносивост 
  

   Коришћен   2005. 
1. Србију и Црну Гору, на песми Евровизије представљали су: 
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а) Јелена Томашевић   б) Но Наме  
в) Наташа Којиш-Таша  в) Викторија 
 

2. Тетрагон је: 
 а) троугао    б) четвороугао 
 в) петоугао    г) многоугао 
 
3. Министар  просвете и спорта зове се: 
 а) Гашо Кнежевић   б) Јово Тодоровић 
 в) Данило Ж. Марковић  г) Слободан Вуксановић 
 
4. Модем је израз из: 
 а) економије    б) педагогије 
 в) информатике   г) математике 
 
5. Чордаш је: 
 а) шпански народни плес  б) грчка народна мањина 
 в) мађарски народни плес  г) брза руска игра 
 
6. Међународно удружење изузетно интелигентних људи зове се: 
 а) екстра    б)  супра 
 в) клуб 200    г) менса 
 
7. Фигаро, лик из опере ″фигарова женидба″ по занимању је: 
 а) берберин    б) официр 
 в) ситан трговац   г) тореадор 
 
8. Цунами је: 
 а) јапански ратник   б) велики талас 
 в) земљотрес    г) ветар 
 
9. Колико земаља има  Европска заједница? 
 а) 18     б) 11 
 в) 25     г)30 
 
10. Филм ″Ми нисмо анђели″, режирао је: 
 а) Е.Кустурица   б) Г.Паскаљевић 
 в) Спилберг    г) С.Драгојевић 
 
11. Биљана Србљановић је: 
 а) архитекта    б) сликар 
 в) виолиниста    г) писац 
 
12. Којим језиком се говори у Бразилу? 
 а) јапанским    б) шпанским 
 в) португалским   г) италијанским 
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13. Организација УНИЦЕФ се бави: 
 а) децом    б) храном 
 в) спортом    г) економским развојем 
 
14. Гугл је: 
 а) део компјутера   б) претраживач на интернету 
 в) компјутерска мрежа  г) ниједно од наведених 
 
15. Музеј Лувр налази се у: 
 а) Мадриду    б) Паризу 
 в) Риму    г) Лондону 
 
16. Азурна боја је: 
 а) зелена    б) плава 
 в) наранџаста    г) љубичаста 
 
17. Ангина пекторис је: 
 а) врста бактерије   б) латинска изрека 
 в) обољење срца   г) упала грла 
 
18. Пулицерова награда се додељује за остварење у области: 
 а) глуме    б) медицине 
 в) режије    г) новинарства 
 
19. Пацифисти се залажу за: 
 а) очување Пацифика   б) забрану пушења 
 б) коришћење снаге мор.таласа г)мир 
 
20. Буриданов  магарац симболизује: 
 а) глупост    б) неодлучност 
 в) тврдоглавост   г) истрајност 
 
21. Триатлон је: 
 а) спортска дисциплина  б) карташка игра 
 в) бог облака    г) метеоролошки инструмент 
 
 
22. Панчета је: 
 а) врста сланине   б) мач 
 в) врста плеса    г) окретна игра 
 
23. Романтични јунак дугог носа, добар  мачевалац и песник (″Убошћу те  
      гаде на крају баладе″), главна је личност декла: 
 а) Три мускетара   б) Тартуф 
 в) Сирано де Бержерак  в) Гаргантуел и Пантагруел 
 
24. Ле Корбизије је познат: 
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 а) морепловац    б) филозоф 
 в) оперски певач   г) архитекта 
 
25. Стање пријатности и раздраганости, а без видљивог разлога, назива  
      се: 
 а) хедонизам    б) еуфорија 
 в) оптимизам    г) пасија 
 
26. Који  амеички председник је наредио да се на Јапан баце атомске  
      бомбе? 
 а) Ричард Никсон   б) Теодор Рузвелт 
 в) Хари Труман   г) Џон Ф. Кенеди 
 
27. Гауда је: 
 а) шпански архитекта  б) енглеско пециво 
 в) зачинска биљка   г) врста сира 
 
28. Нумизматика је научна дисциплина која проучава: 
 а) новац    б) оружје 
 в) осигурање    г)  митове 
29. Најосетљивије чуло слуха имају: 
 а) зец     б) алепи миш 
 в) мачка    г) сова 
 
30. Лиценца је: 
 а) врста школе   б) осигурање 
 в) дозвола за бављ.неким послом г) споразум 
 

Коришћен  2006. 
1. Правни наследник заједнице Србије и Црне Горе је:: 

а) Европска унија   г) Србија  
б) нема наследника   д) Црна Гора 
в) Србија и Црна гора       ђ) ЦЕСИД 
 

2. Токсифобија је: 
 а) страх од ватре   г) страх од буба 
 б) страх од висине   д) страх од светлости 
 в)  страх од затвор.простора  ђ) страх од oтровања 
 
3. У којој држави ће се 2007. године одржати избор за песму Евровизије? 
 а) Русији    г) Енглеској 
 б) Босни и Херцеговини  д) Француској 
 в) Малти    ђ) Македонији 
 
4. Оснивач и представник француског импресионизма у сликарству је: 
 а) Пикасо    г) Пабло Неруда 
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 б) Рембрант    д) Леонардо да Винчи 
 в) Едвард Мун   ђ) Клод Моне 
 
5. Која девиза се може применити на полиглоту: 
 а) Завади па владај   г) Колико језика говориш  
          толико људи вредиш 
 б) Криво збори,право говори д) Важно је учествовати    
 в) У здравом телу здрав дух  ђ) Луд човек, готова робија 
6. Никола Тесла је рођен у: 
 а) Банату    г) Срему 
 б) Лици    д) Њујорку 
 в) Бачкој    ђ) Барањи 
 
7. Реч ″ЂУТУРЕ″ ЗНАЧИ: 
 а) тричарија    г) издвојени од других 
 б) свеукупно    д) различито 
 в) бесплатно    ђ) само једно 
8. Пејсмејкер је: 
 а) апарат за побољшање рада срца  г) узгајивач лековитог биља 
 б) борац за мир међу људима  д) организатор игре у кошарци 
 в) врста ситног сланог пецива  ђ) дигитални апарат за мерење  
            притиска 
 
9. Кад се за народ каже да живи у дијаспори, то значи да: 
 а) живи у оскудици   г) је расут по свету 
 б) поштује обичаје   д) живи у благостању 
 в) ратује са суседима   ђ) живи у незнању 
 
10. У Хеленској митологији  кентаур је: 
 а) поли човек-полу лав  г) полу човек-полу коњ 
 б) полу човек-полу змија  д) получовек-полу звер 
 в) полу човек-полу змај  ђ) полу човек-полу крава 
 
11. „Зеленим континентом“ назива се: 
 а) Европа   г) Северна Америка 
 б) Африка   д) Јужна Америка 
 в) Аустралија   ђ) Азија 
 
12. Која глумица је амбасадор добре воље при Високом комесаријату за избеглице УН? 
 а) Jenifer Aniston  г) Holly Marie Combs 
 б) Alissa Miland  д) Angelina Jolie 
 в) Rose Mebowan  ђ) Lindsay Lohan 
 
13. Кнегиња Милица је сахрањена у манастиру: 
 а) Високи Дечани  г) Жича 
 б) Љубостињи  д) Манасија 
 в) Милешеви   ђ) Грачаница 
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14. Актуелни светски првак у аутомобилизму ″Формуле 1″ је: 
 а) Alonso   г) Rajkonen 
 б) Sena   д) Fizikela 
 в) Šumaher   ђ) Rajonen 
 
15. WWW je неопходан део сваке: 
 а) опција фонта  г) Windows презентације 
 б) интернет адресе  д) Опција у wordu 
 в) фајловне поруке  ђ) Offise  презентације 
 
16. Краљ Александар Карађорђевић убијен је у атентату: 
 а) 1929.године  г) 1868. године 
 б) 1903. године  д) 1918. године 
 в) 1941.године  ђ) 1934. године 
 
17. Ко је написао роман ″Декодирани да Винчијев код″? 
 а) Ејми Велборн  г) Толстој 
 б) Ерик Најт   д) Пушкин 
 в) Достојевски  ђ) Толкин 
 
18. ″Конвексан″ значи: 
 а) испупчен   г) неправилан 
 б) удубљен   д) раван 
 в) правилан   ђ) угласт 
 
19. Који од следећих музичара још увек наступа? 
 а) Е.Присли   г) Стинг 
 б) Џ.Хендрикс  д) Џ.Морисон 
 в) Џ.Ленон   ђ) Ф. Меркјури 
20. Пера каже: ″Желео би да живим у бољим условима″. Жика ће на то: ″Аха, ти хоћеш да 
рушиш власт″. Пера одговара: ″То ја нисам рекао, то је твоја: 
 а) хипокризија   г) инсинуација 
 б) сатанизација   д) анархија 
 в) верификација   ђ) демократија 
21.Билијар, друштвена игра са дрвеним куглама и штаповима се појавио у 16. веку у: 
 а) Енгелској   г) Шпанији 
 б) Немачкој   д) Италији 
 в) Француској  ђ) Швајцарској 
 
22. Реакција између једне базе и једне киселине, назива се: 
 а) редукција   г) адиција 
 б) оксидација   д) полимеризација 
 в) неутрализација  ђ) ресорбција 
 
23. У којој од следећих изрека се највише испољава утилитарност? 
 а) строг закон, али закон г) циљ оправдава средство 
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 б) коло среће се окреће д) ко другом јаму копа сам у њу упада 
 в) ћутање је злато  ђ) ниједно од наведених 
 
24.Тарантула је: 
 а) врста змије отровнице г) други назив за богомољку 
 б) врста отровног паука д) старогрчко превозно средство 
 в) напуљска анродна игра ђ) упала табана 
 
25. Јованка Орлеанка је постала симбол француског патриотизма у: 
 а) Париској комуни   г) Првом светском рату 
 б) Стогодишњем рату са Енглеск. д) Другом светском рату 
 в) Француској револуцији  ђ) Ниједно од наведених 
 
26. Тартуфе можемо да: 
 а) сашијемо   г) прошетамо 
 б) поједемо   д) прочитамо 
 в) обучемо   ђ) попијемо 
 
27. Следеће Олимпијске игре  2008. године одржаће се: 
 а) у Лондону   г) у Москви 
 б) у Торонту   д) у Мадриду 
 в) у Сиднеју   ђ) у Пекингу 
 
28. Ђерам је: 
 а) дрвени оквир за платно г) отвор на вулканском кратеру 
 б) огрлица, накит  д) справа за мерење спец.тежине 
 в) полуга за извлачење  ђ) справа за мерење атм.притиска 
               воде из бунара    
 
29. Други назив за крин је: 
 а) кантарион   г) босиљак 
 б) љиљан   д) мајчина душица 
 в) нарцис   ђ) ниједно од наведених 
 
30. Шаљив, весео, несташан позоришни и музички плесни комад назива се: 
 а) опера   г) серенада 
 б) мјузикл   д) оперета 
 в) кан – кан    ђ) бурлеска 
 

Коришћен  2007. 
 

1. Фарба је реч по пореклу: 
а) провинцијализам   г) неологизам  
б) архаизам    д) варваризам 
в) термин         ђ) ниједно од наведених 
 

2. Фреска “Бели  анђео”  налази   се у: 
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а) Белом  манастиру   г) Белој Цркви 
б) Студеници    д) Милешеву 
в) Жичи    ђ)Прохору Пчињском 

 
3. Сиду изазаивају: 
 а) бактерије    г) вируси 
 б) амебе    д) бичари 
 в) ниједно од наведених  ђ) бактерије и вируси 
 
4. Балет “Охридска легенда”  компоновао је: 
 а)  Ј. Штраус    г) С. Христић 
 б)  Б. Барток    д)  Ј. Готовац 
 в)  Стеван Мокрањац  ђ) Ђ. Верди 
 
5. Следећа летња олипијада биће одржана 2008. године: 
 а) у Лондону    г) у Москви  
 б) у Пекингу    д) у Сиднеју    
 в) у Њујорку    ђ) у Токију 
 
6. Израз  Пирова победа значи: 
 а) победа  на  поена   г) лако остварена победа 
 б) победа уз  жртве   д) победа у  репасажу 
 в) убедљива победа   ђ) победа у игри парова 
 
7. У грчкој митологији бог вина назива се: 
 а) Аполон    г) Зевс 
 б) Хад     д) Посејдон 
 в) Дионис    ђ) Јупитер 
 
8. Буги-вуги је: 
 а) јапански поздрав   г) поен   у каратеу 
 б) окретна  игра   д) врста   колача 
 
9. Сава је издејствовао оснивање аутокефалне Српске архиепископије: 
 а) 1054. године   г) 1227. године 
 б) 1219. године   д) 1200. године 
 в) 1354. године   ђ) 1389. године 
 
10. Позната Рембрантова слика “ФЛОРА”  налази се у: 
 а) Тејт Галерији   г) Лувру 
 б) Ермитражу    д) Уметничком музеју Филаделфије 
 в) Метрополитену   ђ)Уметничком институту у Чикагу 
 
11. Ко је режирао домаћи филм (серију) „ Село гори а баба се чешља“ : 
 а) Емир Кустурица   г) Радош Бајић 
 б) Синиша Ковачевић  д) Драган Николић 
 в) Здравко Шотра   ђ) Љубиша Самарџић 
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12. Лек пеницилин се  добија из: 
 а) гљиве    г) соли 
 б) морске пене   д) животињске  масти 
 в) коприве    ђ) нафтних  деривата 
 
13. Јавна распродаја робе по принципу „ко да више“  зове се: 
 а) инфлација    г) девалвација 
 б) лицитација    д) ни једно од наведених 
 в) надметање    ђ) конотација 
 
14. МАРЦИПАН је колач направљен од: 
 а) кестена    г) ораха 
 б) бадема    д) мака 
 в) лешника    ђ) смокава 
 
15. Стабло највећег пречника има: 
 а) храст    г) бор 
 б) буква    д) платан 
 в) секвоја    ђ) палма 
 
16. Модерато у музици значи: 
 а) брзо     б) споро 
 в) тихо     г) гласно 
 д) одсечно    ђ) умерено 
 
17. Миокард је: 
 а) бацил    г) базална мембрана 
 б) срчани мишић   д) аминокиселина 
 в) срчана марамица   ђ) нерв 
 
18. Шта добија особа која прва донесе неку добру вест у кућу: 
 а) муштулук    б) бели јаглук 
 в) чокањ    г) пешкир 
 д) буклију    ђ) видовчицу 
 
19. Зелени бичар је: 
 а) биљка    г) зелени чај 
 б) торта    д) праживотиња 
 в) сладолед    ђ) игра животиња 
 
20. Модем је израз из: 
 а) економије    г) психологије 
 б) етнологије    д) педагогије 
 в) медицине    ђ) информатике 
 
21.Актуелни мистар просвете у Влади Републике Србије је: 
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 а) Раде Кончар   г) Слободан Вукасновић 
 б) Гашо Кнежевић   д) Зоран Лончар 
 в) Данило Ж. Марковић  ђ) Јово Тодоровић 
 
22. Израз флегматичан означава тип: 
 а) темперамента   г) анемичности 
 б) карактера    д) фрустрираности 
 в) уображености   ђ) пргавости 
 
23. Одсечак је део круга: 
 а) Ограничен тетивом и луком кружнице  
 б) ограничен са два полупречника и луком кружнице   
 в) дуж која спаја било које две тачке на кружници 
 г) све тачке које припадају кружници   
24. Ко је написао дело «Слободна деца Самерхила»: 
 а) Џон Лок    г) Анри Валон 
 б) Макаренко    д) Жан Пијаже 
 в) Чарлс Дарвин   ђ) Александар Нил 
 
25. Птица  ДОДО  ЈЕ: 
 а) други назив за роду  г) позната птица наших крајева 
 б) изумрла птица   д) птица селица 
 в) врста чапље   ђ) митска птица 
 
26. Кнегиња Милица је сахрањена у манастиру: 
 а) Високи Дечани   г) Жичи 
 б) Љубостињи   д) Манасији 
 в) Милешеви    ђ) Грачаници 
 
27. Победница овогодишњег турнира „Ролан Гароса“  је: 
 а) Јелена Јанковић   г) Ана Ивановић 
 б) Марија Шарапова   д) Светлана Кузњецова 
 в) Жастин Енан   ђ) Ана Курњикова 
 
28. Панчета је: 
 а) врста сланине   б) мач 
 в) врста плеса    г) окретна игра 
 
29. Текст победничке песме на овогодишњем  „Еуросонгу“  написао-ла је: 
 а) Жељко Јоксимовић   г) Марина Туцаковић 
 б) Марија Шерифовић   д) Исидора Секулић 
 в) Леонтина Вукомановић   ђ) Маре Милошевић 
 
30. Концерт групе „  Red Hot Chili Peppers“ одржан је у: 
 а) Вршцу    г) Нишу 
 б) Београду   д) Новом Саду 
 в) Инђији    ђ) Суботици 
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 ЗБИРКА ТЕСТОВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 
 

  Коришћен  1993.  
 
1. Пажљиво  прочитај  стихове: 
 “Коме закон лежиу топузу 
   трагови му смрде нечовјештвом”(Његош)    
 Запкружи број који значи њихово основно значење: 
 1. Човек  који  је дужан да се покорова законимаприроде.  
 2. Оружје је  снажно и моћно и служи човеку  за одбрану 
 3. Историја и  хуманост  осуђују  све  оно што  се постиже снагом, 
     принудом исилом.  
2. На основу датог цитата(почетка романа)    
 “Некомора  де јеоклеветао Јозефа  К.  јер    иако није 
   учинио никакаво зло,једног јутра је био ухапшен”   утврди и наведи 
 1. име и  презиме писца__________________________________ 
 2. тачан назив  романа__________________________________ 
 3. име главног  јунака:___________________________________ 
3. Један од ових писаца је написао приповетку”Све  ћето народ позлатити”(заокружи  
    тачан  одговор)   .  
 1. Радоје Домановић 
 2. Милован Глишић 
 3. Лаза Лазаревић 
4. Заокружи из ког су   Андрићевог дела ликови:Фра-Петар,Ћамил-ефендија,Хаим.  
 1. Травничка  хроника 
 2. Проклета Авлија 
 3. Госпођица 
5. Препознај према ликовима:Вук  Исакович,Дафина,Аранђел Исакович,о  ком је 
    роману реч и  напиши име  и презиме писца и назив тог  романа: 
____________________________________________________________ 
6. Познату песму  Санта   Марија делла  салуте   пред крај свога живота  написао   је и 
посветио  Ленки   Дунђерској: 
 1. Јован Јовановић Змај 
 2. Бранко   Радичевић 
 3. Лаза Костић 
7. Збирку  Тражим помиловање  написала је  недавно преминула песникиња: 
             ____________________________________________________________ 
8. Наведи име аутора  и назив  песме чију  прву  строфу  наводимо: 
 Лутам, још,витак, са  сребрним  луком 
 расцветане трешње,из заседа, мамим, 
 али,иза гора,завичај већ слутим, 
 где ћу  снех,под јаблановима самим, 
 да сахраним.  
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 1. Име и презиме  аутора________________________________ 
 2. Назив  песме________________________________________ 
9. Наведи  из романа  Меше Селимовића: 
 1. Име  главног  јунака___________________________________ 2. Врсту 
варваризма(Туђице)   ,која је овде  доминантна______________ 
10. Доситеј Обрадовић је: 
 1. припадао   једном од   ових  књижевних  праваца 
 -класицизам,романтизам,просветитељство(подвуци одговарајућу реч)    
 2. у објашњавању  басне користио је анегдоту,пошалицу,наворученије 
      (подвуци одговарајућу реч)    
11. Позната народна песма почиње стиховима 
 “Шта се бјели   у гори  зеленој? 
 Ал

, је снијег,  ал,  су лабудови? 
 Да је снијег,већ  би окопнио, 
 лабудови већ  би  полетјели 
 Нит

, је  снијег, нит, су  лабудови, 
 него шатор  аге Хасан-аге”  
 1. Наведи тачан назив те песме_________________________________ 
 2. Назив ове стилске  фигуре___________________________________ 
12. Подвуци имена и презимена писаца који су стварали између два светска рата 
 Васко Попа,Момчило  Настасијевић,Стеван Раичковић, 
 Јован Дучић,Растко Петровић, Добрица Ћоси’ћ 
13. На основу почетка дела 
 “Више  се знало и причало о њеним чукундедама и прадедама, 
 него о њима самима:о оцу  јој,матери,па чак, и њој-Софки” 
 утврди и наведи 
 1. име и презиме писца___________________________________ 
 2. Назив  дела_________________________________________ 
 3. име  још  најмање једног јунака__________________________ 
14. Подвуци   назив дела  која су по жанру комедије: 
 Ожалошћена породица,Оковани Прометеј,Антигона, 
 Кир Јања,Госпођица,Дундо   Мароје 
15. Јован  Скерлић је: 
 1. творац модерне српске  приповетке 
 2. утемељивач српске књижевне критике и историје 
 3. зачетник  наше класичне драме(заокружи тачан одговор)    
16. Подвуци називе књижевних праваца који  су  претходили  симболизму: 
 романтизам,натурализам,дадаизам,футуризам,класицизам 
17. Метафора  је стилска фигура   која  се заснива  на: 
 1. опису природе 
 2. компарацији 
 3. опонашању звукова у природи 
18. Одреди  стилску фигуру у  следећем стиху: 
 ”Љут  јатаган о појасу режи”  
 __________________________________________________ 
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19. Строфа од два  стиха зове се(заокружи тачан  идговор)    
 1. катрен 
 2. терцина 
 3. дистих 
20. Гласовно подударање речи  зове  се(подвуци тачан  одговор)    
 слободни  стих,цезура,рима,трохеј 
21. Најстарије словенско писмо  зове се 
 __________________________________________________ 
22. Подвуци непроменљиве  речи: 
 заиста,давно,давнина,како,летос 
23. Акцентуј  речи: 
 глава,сунце,песма,нога 
24. Подвуци правилнонаписане речи: 
 армиски,судијски,кијоск,клијент,дијафилм 
 вијолина,каишарити,атејист.  
25. Како се зове подвучени глаголски  облик у примеру: 
 И они слушаху  с чежњом шуштање  мирнога  мора.  
26. Наведи компаративе следећих придева 
 мио_____________ 
 зао______________ 
 добар___________ 
 висок___________ 
 велик___________ 
27. У Примеру:   Како га баци у воду, а новчић одмах   потоне.  
 Подвучена зависна реченица је_________________________ 
 
28. Заокружи број испред правилнонаписаног  датума: 
 1.   11. 1. 1995.  
 2.  11. Х 1995.  
 3.  11. Х. 1995.  
 4. 11. 1   1995.  
29. У реченици:  Одговарао  је оцену    без страха,  одреди 
 падеж__________________________ 
 и функцију подвученог реченичног  члана(служба)   __________ 
30. Препиши правилно реченицу: 
 Неби билопаметно некористити твој до са не  коришћени стан.  
 __________________________________________________ 
 
 
 
 
 

  Коришћен  1994.  
 
1. Напиши  у облику упарвног говора  реченицу Пријатељ   ме је подсетио пред полазак да  
обаввезно понесем писмо.  
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____________________________________________________________ 
2. У реченици  Љиљана мора  дабуде  добар  стручњак  издвој предикат и   напиши  која је 
то  врста  предиката.  
 
3. У ком глаголском облику  је предикат у реченици  изузетно смо  се  разумели.  
____________________________________________________________ 
4. Одреди   глаголски облик у реченици Ђаци се играху  пред  почетак часа.  
____________________________________________________________ 
5. Уреди иисправно напиши реченицу Пошли  су у  риболов да  са  голим  рукама лове рибу. 
________________________________________________________ 
6. Наведи правилне облике компаратива следећих придева: 
 висок_____________________________________ 
 велик_____________________________________ 
 мио_______________________________________ 
7. Акцентуј речи: 
 ЗДРАВЉЕ, ЛИЦЕ,  МАЈИЦА, СНАГА 
8. Подвуци правилнонаписане речи: 
 подстаћи,постаћи,потстаћи,поткресати,подкресати 
9. Да ли је реч домазет   (заокружи тачан одговор)    
 1. изведена реч 
 2. полусложеница 
 3. сложеница 
10. Подвуци правилнонаписане речи: 
 пијонир,станбени,виолина,оделење,стогодишњак,судијски 
11. Ономатопеја је стилска фигура која  означава(заокружи   тачан  одговор)    
 1. поређење  ствари у природи 
 2. подржавање гласова  и звукова   уприроди 
 3. давање особина човека природи 
12. Рима  је (заокружи тачан одговор)    
 1. гласовно  подударање   речи 
 2. цезурапосле четвртогслога 
 3. део  слободног стиха 
13. Жаргон је  (заокружи  тачан одговор)   : 
 1. посебан говор одређене друштвене групе 
 2. посебан говороних  са говорном маном 
 3. познавање и комуницирање страним језиком 
14. Синоними су (  заокружи  тачан одговор)   : 
 1. речи  истог   облика које се употребљавајуза различити садржај 
 2. речи   различитог облика истог или сличног значења 
15. Дијалог је  (заокружи тачан одговор)   : 
 1. говор једног  лица 
 2. непосредно обраћање  говорника  саговорнику 
16. Вук  Стефановић  Караxић је објавио  свој превод Новог завјета(заокружи  тачан 
     одговор)    
 1.   1849.  
 2.   1847.  
 3.   1857.  
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17. Пажљиво  прочитај стихове: 
 “Свет је овај тиран тиранину, 
   а камоли души благородној.  
   Он је сустав паклене неслоге.  .  “  
 Наведи: 
 1. Тачан назив дела и име и презиме писца 
 ________________________________________________ 
                  2. Ко казује горе наведене стихове(име лика)    
 __________________________________________________ 
18. Композиција романа “На дрини Ћуприја”  је (заокружи  тачан одговор)    
 1.  новелистика 
 2.  роман-река 
 3.  роман хроника 
19. У роману ”Лелејска гора”  излагање главног јунака је најчешће(заокружи тачан 
      одговор)    
 1. у првом лицу 
 2. унутрашњи монолог 
 3,у трећем лицу 
20. Наведи тачно име и презиме писца и назив романа који почиње и завршАва се речима 
бескрајни плави круг, у њему, звезда.  
 1. Име и презиме писца__________________________________ 
 2. Назив романа_______________________________________ 
21. Наведи најмање два лика из романа ”Проклета авлија” : 
 __________________________________________________         
22. Одреди о ком роману је реч на основу почетка: 
 ”Више се знало и причало о њеним чукундедама и прадедама, него о њима 
самим о оцу јој, матери па чак и њој-Софки” 
 1. Тачн назив романа је___________________________________ 
 2. Име и презиме писца__________________________________ 
23. Франц Кафка говори о главном јунаку Јозефу К.  у роману 
 __________________________________________________ 
24. Дело Доситеја Обрадовића припада (подвуци тачан одговор)   : 
 романтизму,класицизму,просветитељству 
25. Познато дело ”Хазардски речник”  написао је (заокружи тачан одговор)   : 
 1. Милорад Павић 
 2. Данило Киш 
 3. Борисав Пекић 
26. Религијско-књижевни састав на библијске теме које је црква одбацила и забранила 
су__________________________________________________________ 
 
27,Мемоари су врста књижевног дела у коме се излажу(заокружи тачан одговор)   : 
 1. успомене аутора 
 2,успомене познатих људи 
 3. сећања главних јунака 

  Коришћен 95.  
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1. Која је гласовна промена извршена у примерима  љући, 
грубљи,тврђи,сувљи__________________________________________ 
2. Изврши компарацију основних придева  добар и зао: 
 добар____________________________________________ 
 зао_______________________________________________ 
 
3. Одреди у ком је глаголском облику дат предикат у следећој реченици: 
 Радо сам му помагао__________________________________ 
4. Пажљиво прочитај реченицу  Захладнело је, па се мора ложити.  
 Друга реченица је независна и зове се_______________________ 
5. Како се зову акценти којима су обележене речи: 
 лепота___________________________________________ 
 рука_____________________________________________ 
6. Заокружи правилно  написан облик: 
 1. приповетци 
 2. приповеци 
7. Покажи како се на крају реда  могу раставити речи: 
 1. Лопта__________________________________________ 
 2. Младост________________________________________ 
8. Подвуци  речи у којима је правилно   употребљено велико слово: 
 1. Јадранско Море-Јадранско море 
 2. пас шаровв-пас Шаров 
9. Да ли је реч  заручник (заокружи тачан одговор)   : 
 1. сложеница 
 2. изведена реч 
 3. полусложеница 
10. Заокружи правилно написан облик датива: 
 1. тачки 
 2. тачци 
11.  Која година се узима за победу Вукових идеја? 
   ________________________________________________________  
12. Наведи  најмање два Вукова певача: 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
13. Аутор песме  СУМАТРА  је(заокружи тачан одговор)    
 1. Иво  Андрић 
 2. Милош Црњански 
 3. Растко Петровић 
14. Песму  ЧОВЕК ПЕВА ПОСЛЕ  РАТА на писао (заокружи тачан одговор)    
 1. Душан  Васиљев 
 2. Владислав Петковић-Дис 
 3. Тин Ујевић 
15. Наведи из  ког су Андрићевог дела ликови:ФРА-ПЕТАР,ЋАМИЛ-ЕФЕНДИЈА И ХАИМ 
____________________________________________________________ 
16. Бертолд Брехт је творац новог позоришта које се  зове(заокружи тачан  одговор)    
 1. позориште апсурда 
 2. епско  позориште 
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 3. пучко  позориште 
17. Које  су фазе (елементи  композиције)    развоја драмске радње: 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 
18. Главни  јунак романа  М. Лалића  Лелејска гора је 
 __________________________________________________ 
19. Који  наш роман почиње и завршава  се речима  бескрајни плави  круг, У њему 
звезда?_______________________________________________________ 
20. Који лик из  Горског вијенца П. П. Његоша изговара  ове  стихове: 
 ”Св,јет је овај тиран тиранину 
    а камо   ли души  благородној 
   Он је сустав  паклене неслоге. . . “  
 __________________________________________________ 
21. Препознај  стилску фигуру  и заокружи тачан одговор: 
 ”Ајте крсти, дијелити даре, 
 Штоно сам ви  Турчин приправио” .  
 1. алегорија 
 2. иронија 
 3. сарказам 
22. Пажљиво  прочитај стихове: 
 ”Пучина плава 
 спава, 
         прохладни  пада мрак; 
 врх  хриди црне 
 трне 
          задњи румени зрак. “  
 1. Аутор  ових стихова је_________________________________ 
 2. Песма  се зове______________________________________ 
23. Пажљиво  прочитај стихове: 
 ”Муњом опаљен  грм на  суром  пропланку  стоји, 
 К,о  црн и мрачан див. И густе  травице  сплет 
 Горди му увија  стас-и  горски  несташан  лахор 
 Лелуја шарен  цвет”  
 Одговори: 
 1. Из које су  песме ови стихови_____________________________ 
 2. Аутор ове песме  је: 
 1. Васко Попа 
 2. Војислав  Илић 
 3. Вељко   Петровић 
24. Препознај  стилску фигуру(заокружи  тачан  одговор)   : 
 ”Сам остаде у Сријему Рајко 
 Као суво дрво  у планини. “  
 1. поређење(компарација)    
 2. епитет 
 3. персонификација 
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25. На основу одломака песме  ПРЕДОСЕЋАЊЕ     Деснаке Максимовић закључи којој 
лирској  врсти  песама она припада: 
 “С нежношћу гледах  стопа ти траг, 
 трагпо снегу белом: 
 и знадох  да ћеш бити  ми драг, 
 драг у животу целом. “  
 Песма из које су узети ови стихови(заокружи  тачан одговор)    
 1. љубавна 
 2. социјална 
 3. родољубива 
 4. мисаона 
26. У примеру народне песме  Хасанагиница  имамо једну стилску фигуру: 
 ”Шта се бјели у гори зеленој? 
 Ал

, је снијег,ал, су лабудови? 
 Да је снијег, већ би окопнио, 
 лабудови већ би полетјели.  
 Нит

,
је снијег, нит, су лабудови, 

 него шатор аге Хасан-Аге. “  
 Наведи тачан назив ове стилске фигуре 
 __________________________________________________ 
 

  Коришћен   1996.  
 
1. У речима    лешкарити и друшкан  извршена је гласовна промена: 
 __________________________________________________ 
2. Наведи суперлативе следеших придева: 
 добар________________________________ 
 велик________________________________ 
 јак___________________________________ 
3. Непроменљиве  речи су__________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
4. Одреди врсту именица(по значењу)   : 
 1. сумња______________________ 2. Јупитер_______________________ 
 3. сребро______________________ 4. Петрија_______________________ 
 5. милина_____________________ 6. јагњад________________________ 
5. Да ли је реч славолук (заокружи тачан одговор)   : 
 1. изведена  реч 
 2. полусложеница 
 3. сложеница 
6. Напишите правилно  реченицу: И  АКО  СУ  ПОБЕДИЛИ ФУДБАЛЕРИ ПРИШТИНЕ 
ПРЕДПОСЛЕДЊИ СУ НА ТАБЕЛИ.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__ 
7. Подвуците субјекат у реченици  Радост,лепота,слава пролазне су ствари у животу.  
8. Одреди падеж и његово значење у посебно означеној речи: 
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 Увек  желим праве речи човека 
 падеж је______________________ 
 значење је____________________ 
 
9. Подвуци правилно написане речи: 
   ПРИПОВЕЦИ,СУДИСКИ,ВИЈОЛИНА,БЕОГРАТСКИ,КЛИЈЕНТ 
10. Реченица  Јуче  се неуморно  радило јесте(заокружи тачан одговор)   : 
 1. безлична 
 2. непотпуна 
 3. лична 
11. Подвуци  сложене глаголске облике: 
     инфинитив,перфекат,имперфекат,футур ИИ  глаголски прилог садашњи, презент 
 
12. Први словенски просветитељи били  су________________________________ 
____________________________________________ а деловали су у ____ 
_______________веку.  
13. Прво житије  у српској  средњовековној књижевности 
 написао је_________________________________________ 
 назив дела је_______________________________________ 
14. Врсте  средњовековне књижевности су(заокружи тачне одговоре)   : 
 1. хагиографија(житија)    4. апокрифи 
 2. романсе 5. псалми 
 3. акростих 6. балада 
15. Пажљиво  прочитај стихове: 
 ”Бити или не бити?-питање је сад.  
 Је л, лепше да у души трпимо 
 Праћке и стреле судбине обесне.  
 Или на оружје против мора беда 
 Дићи се, и борбом учинити им крај?. . “  
 Ове стихове казује главни јунак по коме је дело и добило назив.  
 Наведите: 
 Име и презиме писца__________________________________ 
 Назив  дела_________________________________________ 
16. Вуков чувени српски речник је имао  за време његовог живота два издања: 
 Прво  издање објављено је________________________године 
 Друго издање објављено је________________________године 
17. Стихови: 
 ”Нетко бјеше Стрсахињићу Бане, 
 Бјеше Бане у маленој Бањској.  
 У маленој Бањској крај Косова, 
 Да такога не има сокола. “  
 припадају песми____________________________________________ 
 Ту се помињу  још ови наши јунаци(заокружи тачне одговоре)   : 
 1. Југ Богдан 4. Краљевић Марко 
 2. Цар Душан 5. Пријезда Војвода 
 3. Девет југовића 6. Цар Урош 
18. Аутор познате песме  светли гробови(заокружи тачан одговор)   : 
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 1. Ђура Јакшић 
 2. Војислав Илић 
 3. Јован Јовановић Змај 
19. Подвуците ликове из романа НА  ДРИНИ ЋУПРИЈА Иве Андрића: 
 Хаим,Алихоxа,фра Петар,Ћоркан,Лотика,Радисав,Ћамил 
20. У својим текстовима певање и мишљење и реалност у поезији 
 аутор______________________________________________ 
 изнео је  основни програм књижевног правца__________________ 
21. Пажљиво прочитај део сатире познатог нашег сатиричара из периода српског реализма: 
” . . . . . Плачемо ми јуначки и претимо, а душман се смеје, а ми се досетисмо у јаду Марка, па 
узесмо зивкати човека да устане из гроба да нас брани и свети Косово. Зивкај данас, зивкај 
сутра,  зивкај сваки час за свашта: ”Устани Марко!” , ”Дођи Марко!” , ”Погледај  Марко сузе!” , 
”Куку Косово!” , ”Шта  чекаш Марко!” . . . .  
 Наведите: 
 Име  и  презиме аутора_________________________________ 
 Назив  сатире________________________________________ 
22. У роману нечиста крв главни јунак је_________________________________ 
23. Подвуци ликове из романа Милоша Црњанског сеобе  
 Вук Исакович,Дајана, Аранђел Петровић,Аранђел Исакович.  
24. Дистих је (заокружи тачан одговор)    
 1. строфа од два стиха 
 2. строфа од четири стиха 
 3. строфа слободног стиха 
25. При писању научног рада користи се стил(заокружи тачан одговор)    
 1. научно-популарни 
 2. научни 
 3. књижевно уметнички 
26. Поређење је стилска фигура која има три члана(наведите их)   : 
 _________________________________________________ 
27. Цезура у нашој народној поезији је(заокружи тачан одговор)   : 
 1. одмор на крају строфе 
 2. пауза после сваког стиха 
 3. пауза у десетерцу после четвртог слога 
28. Илијада и одисеја  подељене су у(заокружи тачан одговор)    
     1.  20 певања                2.  24 певања 3.  25 певања 
29. Аутор песничке збирке ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ је____________________ 
___________________________________________ 
30. Дело ЉУДИ ГОВОРЕ написао  је (заокружи  тачан одговор)    
 1. Растко Петровић 
 2. Вељко Петровић 
 3. Петар  Петровић 

 

 

  Коришћен  1997.   
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1. Напиши како се зову  гласовне алтернативе(промене)    које се јављају у следећим  
примерима: 
 а)   сиромах-сиромаси;зрак-зраци;књига-књизи; 
 б)   брз-бржи;цвет-цвеће;београд-београђанин 
2. Изврши компарацију придева: 
 грдан____________________________________________ 
 велик____________________________________________ 
 висок____________________________________________ 
 зао______________________________________________ 
3. ЗАПИСАХ  је облик(заокружи слово испред тачног одговора)   : 
 а)   имперфекат 
 б)   потенцијал 
 в)   аорист 
 
4. Генитив у реченици 
 КУПИО САМ КИЛОГРАМ СИРА.  
 зове се_____________________________________генитив 
 
5. Да ли су речи   МАШИНОВОЂА,САМОУСЛУГА,РОЂЕНДАН(заокружи тачан одговор)    
 1. а)   изведене 
    б)   полусложенице 
     ц)   сложенице 
 2. а речи РАДИОНИЦА,ИГРАЧИЦА,ПРЕРАДИТИ 
   а)   полусложенице 
    б)   изведене 
    в)   сложенице 
6. Наброј  непроменљиве речи: 
____________________________________________________________ 
7. Подвуци глаголске облике који су по својој творби сложени: 
 аорист,футур,футур ИИ садашњи глаголски прилог,имперфекат,  
перфекат,презент.  
8. Пажљиво прочитај реченицу: 
 Захладнело је па се мора ложити.   
 Друга реченица је независна и зове се_________________ 
___________________________________________________________ 
9. Акцентуј следеће речи: 
 СУНЦЕ,   СЕЛО,    ГРАДА 
10. Пажљиво прочитај реченицу: 
 НИЈЕ УРАДИО НИ ОНО ШТО СЕ ОД ЊЕГА ЗАХТЕВАЛО.  
 Друга реченица је_______________________зависна реченица.  
11. Одреди службу у реченици: 
 СЕЛО ЈЕ ОБАВИО МРАК.  
 субјекта____________________________________ 
 предикат___________________________________ 
 објекат_____________________________________ 
12. Подвуци речи у којима је правилно употребљено велико слово: 
 а)   Улица Краљевића Марка-улица Краљевића Марка 



 56 

 б)   први српски устанак-Први српски устанак 
13. Подвуци правилно  написан облик: 
 а)   приповетци-приповеци 
 б)   подсетити се-потсетити се 
14. Заокружи слово поред правилно написаног облика: 
 а)   мајки 
 б)   мајци 
15. Напиши правилно следеће речи ПОДПРЕСЕДНИК,ПИРОТСКИ, БЕОГРАТСКИ 
____________________________________________________________ 
16. Који су елементи развоја драмске радње?_____________________________ 
17.  И овај камен  земље Србије 
 Што  претећ, сунцу дре кроз облак 
 Суморног  чела мрачним борама 
 О вековечности  прича далекој 
 Показујући немом мимиком 
 Образа свога бразде дубоке 
Ове  стихове написао је__________________________________________ 
18. Препознај стилску фигуру(заокружи тачан одговор)    
 ”И док гола душа плаче у дну мене, 
 Трнем као звијезда сам у своме муку” .  
 а)   поређење(компарација)    б)   метафора   в)   анафора  
19. Прво словенско писмо створио је 
 а)   Вук Карацић  
 б)   Сава Мркаљ 
 в)   Ћирило 
20. Први српски просветитељ, архиепископ и писац је:(заокружи тачан одговор)    
 а)   Доситеј Обрадовић 
 б)   Сава Немањић 
 в)   Захарије Стефановић Орфелин 
21. Заокружи слово испред дела која је  написао Вук Караxић: 
 а)   Мала простонародна славено сербска пјеснарица 
 б)   Писмо  Харалампију 
 в)   Српски рјечник 
 г)   Писмо кнезу Милошу 
 д)   Усамљени  јуноша 
22. Романтизму су претходили следећи књижевни правци:(заокружи тачан одговор)    
 а)   реализам, б)   експресионизам,  в)   просветитељство, 
 г)   барок, д)   класицизам, е)   симболизам 
23. 
 ”Нека буде што бити не може, 
 нек ад прождре, покоси сатана 
 а на гробље ће изаћи цвијеће 
 за далеко неко покољење” . .  
 Ове стихове написао је_________________________________ 
24. Творац српске психолошке приповетке је:(заокружи тачан одговор)    
 а)   Стеван Сремац 
 б)   Милован Глишић 
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 в)   Лаза Лазаревић 
25. Подвуци наслове приповедака које је написао Радоје Домановић: 
 Поварета,Данга,На бунару,Вођа,Прича о кмету Симану,Краљевић Марко по 
други пут међу Србима.  
26.  Пусти снови!. .  Напред, вранче,немој стати, 
 не мириши траве,не осећај вир: 
 награде за труде небо ће ти дати, 
 мрачну, добру раку, и вечити мит! 
 а)   Ове стихове је  написао______________________________ 
 б)   У овим стиховима изражено  је_________________________ 
 -претња и  бунт 
 -родољубиво осећање 
 -став о животној судбини,робовање на земљи стоичком подношењу 
   живота 
27. Софка и газда Марко  су ликови  из познатог романа: 
 а)   Наведи наслов романа________________________________ 
 б)   Наведи име и презиме писца овог романа_________________ 
 в)   Радња романа је смештена у ___________________________ 
28. Подвуци наслове дела које је написао  Бранислав Нушић: 
 Кир Јања,Сумњиво лице,Тартиф,Ожалошћена породица,Родољупци, 
 Покојник,БАлкански  Шпијун 
29. Суматраизам је: 
 а)   покрет у сликарству 
 б)   стваралачко опредељење Милоша Црњанског 
 в)   песничка струја српског романтизма 
30. Подвуци  ликове који припадају Андрићевом  делу ”Проклета авлија”  
 газда Младен,Вук Исакович,Фра Петар,Ћамил,Хаим Карађоз 
31. Следећи писци су се у нашој књижевности потврдили као изразити приповедачи 
(подвуци њихова имена)    
 Љубомир симовић,Милорад Павић,  Данило  Киш, Десанка  Максимовић, 
Мирослав  Антић,Драгослав Михајловић.  
 
 

   Коришћен 1998.  
 
 
1. Наведите две гласовне промене(алтернације)    извршене у речима: ПОСАО,ПОСЛА 
 _______________________________________________________  
2. У речи ПОДАЦИ извршене су гласовне промене(заокружи тачне одговоре)    
 1. непостојано а 4. једначење сугласника по зв.  
 2. промена л у о 5. губљење сугласника 
 3. сибиларизација 6. јотовање 
3. Одреди врсту именице (по значењу)    
 сребро___________ Месец_____________ 
 дивота___________ Владислав__________ 
 смисао___________ јагњад_____________ 
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4. Од датих глагола начините глаголски прилог садашњи 
 гледати___________ пећи_______________ 
 трчати____________ махати_____________ 
5. Подвуците правилне облике у складу са нормом српског језика 
   фијока-фиока, чинилац-чиниоц, виртуоз-вируоз.  
6. Једносложне речи имају само_______________акценте.  
7. Подвуци именице  које имају само множину 
 панталоне,  гајде,   гусле,  уста,   кобац,   усне, 
8. Напиши облик другог лица једнине императива глагола 
  шити_____________     разумети________________ 
9. Да ли је реч СВЕЗНАЛИЦА (заокружи тачан одговор)    
  1. сложеница      2.  полусложеница    3.    изведена реч 
10. Анализирајте реченицу Немања је гледао без БЕЗ СТРАХА 
    Код издвојених речи БЕЗ СТРАХА одреди њихову службу 
_____________________________________________________ и 
падеж___________________________________ .  
11. Издвојени глаголски облик у реченици И они мирно ГЛЕДАХУ  у прозоре девојачке 
собе је_____________________________ 
12. Прецизно одреди функције следећих реченичних делова у реченици 
    Петар је узео оловку из торбе.  
    Оловку____________________________________ 
    из торбе___________________________________ 
13. Пажљиво прочитајте реченицу Он је човек са тајанственом и необичном 
биографијом.  Квалитативни инструментал замените квалитативним генитивом. 
__________________________________________________  
14. Заокружите број испред правилно написане реченице: 
 1. Од ничега је направио проблем.  
 2. Направио је проблем ни од чега.  
15. У реченици Дао јој је писмо.  
 1. Субјекат је________________ 
 2. предикат је_______________ 
 3. објекат је_________________ 
16. Одредите стилску фигуру и заокружите тачан одговор: 
   Хтела је да види шта је доле, Нагла се преко стола-пала.  Ко? Једна виљушка радознала.  
   1. реторско питање   2. поређење,   3.  персонификација 
17. У исказима РЕКАО ЈЕ ТО ХИЉАДУ ПУТА и МАЊИ ЈЕ ОД МАКОВА ЗРНА уочава се 
стилска фигура(заокружи тачан одговор)    
  1. ономатопеја    2. метафора    3. хипербола 
18. Подвуци врсте наше средњовековне књижевности 
   хагиографија(житија)      романце,  акростих,   апокрифи 
19. Међу наведеним споменицима словенске писмености само један је написан ћирилицом. 
Заокружите број испред њега: 
   1.  О писмених  2. Мирослављево јеванђеље 3. Брижински споменици 
20. Вуков СРПСКИ РЕЧНИК је имао за време његовог(Вуковог)    живота два издања: 
  Прво издање објављено је_____год. Друго издање објављено је_____ 
21. ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ Петра Петровића Његоша започиње у глухо доба ноћи 
монологом(Заокружи тачан одговор)    
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  1. Игумана Стефана, 2.  Владике Данила,  3. Вука Мандушића 
22. Наведите четири дела(и њихове ауторе)    која су означила победу Вукове реформе 1847.  
године.  
_______________________________     ______________________ 
_______________________________     ______________________ 
_______________________________     ______________________ 
_______________________________     ______________________ 
23. Познати наш књижевник је песмом ВОСТАНИ СРБИЈЕ поздравио Први српски устанак. 
Наведите његово име и пеyиме ___________________________ 24. Писци српског 
романтизма су (заокружите тачне одговоре)    
    1. Милутин Бојић 4. Исидора Секулић 
    2. Јован Јовановић Змај 5. Ђура Јакшић 
    3. Лаза Костић 6. Јован Дучић 
25. У познатом тексту ПЕВААЊЕ И МИШЉЕЊЕ 
   аутор______________________________________ 
   изнео је основни програм књижевног правца_______________ 
26. На основупочетка дела: 
 “Више знало и причало о њеним чукундедама и прабабама, него и о њима 
самим: о оцу јој, матери, па чак и њој-Софки”  утврдите и наведите 
Назив дела_____________________________________________ 
Име и презиме писца_____________________________________ 
27. Роман НА ДРИНИ ЋУПРИЈА написао је ___________________ 
    Подвуци ликове из овог романа: 
Хаим,  Фатима, Лотика, Фра-Петар, Радисав, Алихоxа, 
 
28. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА МРТВИХ, РАНИ ЈАДИ,БАШТА ПЕПЕО, ПЕШЧАНИК, 
ГРОБНИЦА ЗА БОРИСА ДАВИДОВИЧА дела су писца посмодерне 
књижевности_____________________________________ 
29. ХАЗАРДСКИ РЕЧНИК писца_________________________________ 
по својој форми је(заокружи тачан одговор)    
                  1.  роман-река    2. роман-лексикон   3.  психолошки роман 
30. Подвуците дела која су по жанру комедије 
Антигона, Госпођица, Ожалошћена породица,Кир-Јања, 
    

   Коришћен 2000.  
1. Издвојте све звучне гласове у брзалици 

       Јадин ти сам кукавац 
 Уједе ме скакавац 
 На зло место, за палац 

-вокали______________________________________  
-сонанти_____________________________________ 
-консонанти__________________________________ 
2. Наапиши друго лице једнине императива од глагола 
       рећи_______________________ умити се__________________________ 
       сликати____________________ викати____________________________ 
3. Издвојите и подвуците из низа сложене речи: 
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       РУКОПИС, РУЧНИ, РУКАВ, РУКОВОДИЛАЦ, РУКАВИЦА, РУКОВАТИ, РУКОХВАТ, 
ПРИРУЧНИ, ОДРУЧИТИ, РУЧИЦА 
  ПОСЕСТРИМА Маркова ВИЛА ЗАГОРКИЊА, казала је ЈЕДНО ЈУТРО МАРКУ да се 
доста наживео 
   -посестрима_______________________ вила Загоркиња_______________________  
   -једно јутро_______________________ Марку_______________________________ 
5.  Подвуци правилно написане речи: 
    -УЧИТЕЉИЦИН – УЧИТЕЉИЧИН  ХЕМИЈСКИ – ХЕМИСКИ 
    -ОДЕЛЕЊЕ – ОДЕЉЕЊЕ МАИЦА – МАЈИЦА 
    -ОДСУСТВОВАТИ – ОТСУСТВОВАТИ 
6.  Речи АНАЛИЗИРАТИ и АНАЛИЗОВАТИ су (Заокружи тачан одговор)    
       - дублети                     -хомоними                               -синоними 
7.  Ћирило и Методије су родом из града_______________________________________  
8.  СИНОНИМИ  су  речи (заокружи тачан одговор)    
  -истог гласовног састава, а различитог значења 
 -различитог гласовног састава, а сличног значења 
 -различитог гласовног састава и различитог значења 
9. У речима ЛЕШКАРИТИ и ДРУШКАН извршена је гласовна 
промена___________________________  
10.  У реченици ДАО САМ ЈОЈ НОВАЦ 
 -субјекат је______________________________  
 -предикат је_____________________________ 
 -објекат је_______________________________ 
11.  Одреди врсту зависне реченице у сложеној реченици 
МАДА ЈЕ БИО БОЛЕСТАН ОТИШАО ЈЕ У ШКОЛУ.  Ова реченица је 
___________________________   
12.  Реченица ПОСЛЕДЊИХ ДАНА СЕ НУМОРНО РАДИЛО јесте (заокружи тачан 
одговор)    
 -лична              - безлична            -непотпуна 
13.  Да ли су речи СЛАВОЛУК и СВЕЗНАЛИЦА (заокружи тачан одговор)    
 -полусложенице       -изведене речи              -сложенице 
14.  Подвуци сложене глаголске облике: ИНФИНИТИВ, ПЕРФЕКАТ, ИМПЕРФЕКАТ, 
ФУТУР ДРУГИ, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ, ПРЕЗЕНТ.  
15.  Једносложне речи имају само__________________ акценте.  
16.  Наука о књижевности развила се у три дисциплине. Заокружи тачне одговоре: -научна 
фантастика,    -теорија књижевности, -историја књижевности, -књижевна уметност, -
књижевна критика.  
17.  ПЕСМА НАД  ПЕСМАМА (Заокружи тачан одговор)   .  –припада СТАРОМ ЗАВЕТУ, 
дело је Деспота Стевана Лазаревића, -написана је у дијалогу, -у основи има легенду о потопу.  
18.  Међу побројаним подвуци  косовске јунаке(оне који се појављују у епским песмама о 
Косовском боју)   : ЦАР ДУШАН, КНЕЗ ЛАЗАР, БОШКО ЈУГОВИЋ, ЈАНКОВИЋ СТОЈАН, 
БАНОВИЋ СТРАХИЊА, МУСА КЕСАЏИЈА.  
19.  Народна бајка је прозна врста (заокружи тачан одговор)    
 -наглашена усмереност према реалном свету 
 -у којој се преплићу фантастични и реални мотиви 
 -у којој постоји просторна и временска локализованост радње 
 -коју одликују безусловна победа добра и зла 
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 -у којој добро побеђује после бројних искушења и препрека 
20.  Само један ДОН може се везати за великог ренесансног писца Мигуела Сервантеса.  
Издвојите га.  ДОН КИХОТ, ДОН КАРЛЕОНЕ, ДОН ФРАНЕ, ДОН ЖУАН.  
21.  У датим карактеристикама препознај лик из ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА Петра Петровића 
Његоша.  Слепи старац беле браде, -поглавар манастира, -беседник и пророк, -филозоф који 
је открио смисао и суштину живота.  То је ____________________________ 
22. Пажљиво прочитај стихове: 
 Пусти снови; напред, вранче, немој стати,  
 не мириши траву, не осећај вир, 
 награду за труде  небо ће ти дати, 
 мрачну добру раку и вечири мир! 
 Из које су песме ови стихови? Подвуци је:  СВЕТЛИ ГРОБОВИ, ДОЛАП, ОСТАТЈТЕ 
ОВДЕ, ЗАЛАЗАК СУНЦА.  
23.  Последња збирка песама БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ специфична је прозно поетска 
рекапитулација целоклупног стварања(Подвуци тачан одговор)    Б. РАДИЧЕВИЋА,Б. 
МИЉКОВИЋА, Б. ЋОПИЋА 
24.  Побројане ликове разврстајте у одговарајуће колоне: ЋАМИЛ, ХАРУН, ХАСАН, ХАИМ, 
ЗАИМ, АХМЕТ НУРУДИН, КАРАЂОЗ, МУЛА ЈУСУФ 
 И. Андрић, ПРОКЛЕТА ВАЛИЈА М. Селимовић ДЕРВИШ И СМРТ 
 ___________________________ ____________________________ 
 ___________________________ ____________________________ 
 ___________________________ ____________________________  
25.  Сонет је песма која се састоји ______ строфе, односно  од ______ стихова.  
26.  Подвуците наслове дела који припадају жанру романа: ГЛАВА ШЕЋЕРА, СЕОСКА 
УЧИТЕЉИЦА, ДЕРВИШ И СМРТ, ПИЛИПЕНДА, КОРЕНИ, МОСТ НА ЖЕПИ.  
27.  Књижевно научне врсте су:(Запкружи тачан одговор)   : биографија, поема, мемоари, 
драма, дневник 
28. РЕАЛИСТИЧКО у књижевности значи (заокружи тачан одговор)    
 -приповедање уверљиво и типично у односу на стварност 
 -метафорично, фигуративно и хиперболично приповедање 
 -приповедање са срећним крајем уз много обрта 
29. Песму ВОСТАНИ СЕРБИЈЕ написао је (заокружи тачан одговор)   : Д. 
Обрадовић,Захарије Орфелин, Ђура Јакшић 
 
 

         Коришћен  2001. 
       

1. Које године је био Књижевни договор у Бечу? ____________  
 
2. Наведи говоре који су узети за основицу српског нормативног (књижевног језика): 
 а) за источну варијанту____________________________  
 б) за западну варијанту____________________________ 
 
3. У пословици Ко ради, не боји се глади одреди и испиши: 
 а) сонанте_______________________ 
 б) плозиве______________________ 
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 в) звучне консонанте______________ 
 
4. Подвуцу исправно написане речи: 
 а) отсек, одсек, оцек   в) једанпут, једампут 
 б) стабени, станбени, стамбени г) вођство, воћство 
 
5. Које су фонолошке алтернације (промене) извршене у речима: 
 грожђе и чашћу _____________________________________  
 
6. Акцентуј следеће речи: истина, љубав, слобода, правда! 
 
7. Подвуци правилно написане речи и синтагме: 
 а) Воислав, Војислав   г) Јован Јовановић “Змај” ,  

б) хемијски, хемиски               Јован Јовановић Змај, 
 в) милијон, милион                 Јован Јовановић-Змај 

     д) буба мара, буба-Мара, бубамара 
  
 
8. Наведи придеве чији се компаративи граде суфиксом –ши: 
    ______________________________________________________________  
 

 
9. Напиши облике номинатива множине и збирне именици од следећих  
     заједничких именица: 
    Номинатив множине Збирна именица 
 а) вук   __________________ _______________ 
 б) грана  __________________ _______________ 
 в) грозд  __________________ _______________ 
 г) лист   __________________ _______________ 
 
10. У реченици: Ех, да  сутра положим испит одреди врста речи: 

 
       Ех___________ да___________ сутра______________ положим_______        
        испит___________ 
 
11. У реченици: Моја другарица и ја лепо се дружимо, 
 а) субјекат је____________________  б) предикат је_______________ . 
 
12. У подвученом делу реченице: Тај се напио доброга вина одреди  падеж и  
      његово значење________________________________________________ . 
13. Футур И је: -прост, -сложен, -прост и сложен глаголски облик (подвуци  
      тачан одговор). 
 
14. У пословици: Кога је молити, није га љутити, одреди: 
 а) у ком је односу прва реченица према другој____________________ 
 б) којој врсти припада та реченица (у односу на другу)_____________ 
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15. Коме функционалном стилу припада језик штампе, радија и телевизије? 
 ____________________________________________________________  
 
16. Наведи име жене која је била узрок главног сукоба у “Илијади”?  
      __________________ Како се звао тај рат?__________________________  
 
17. Наведи називе два дела (књиге) која сачињавају  БИБЛИЈУ? 
      __________________________       ________________________________  
 
18. Наброј најважније средњовековне књижевне врсте(најмање четири). 
     _______________________________________________________________  
 
19. Наведи назив најзначајнијег Јефимијиног дела.______________________  
      На  какавом материјалу је написан овај текст?_______________________  

 
20. Која је ово стилска фигура? 
 “Шта се бјели у гори зеленој     Лабудови већ  би полетјели, 

  Алж је снијег, алж су лабудови?     Нит је снијег нит су лабудови, 
  Да је снијег већ би окопнио,     Него шатор аге Хасан-аге”  
 
Одговор:_____________________________ 
 
Заокружи слово испред тачног одговора: 

       а) Ова стисла фигура налази се искључиво у уметничкој књижевности. 
       б) Ова стилска фигура налази се обично у усменој књижевности. 
 
21. Поред десетерачких песама у усменој књижевности постоје и тзв. песме  
      дугог стиха. Како се оне зову?____________________________________ 
 
22. Наведи име јунака из ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА који плаче за поломљеним 
џефердаром._______________________________________________________  
 
23. Наведи назив ове стилске фигуре: 
  “И нема сестре ни брата 
    И нема оца ни мајке 
    И нема драге ни друга”       ____________________________________ 
 
24. Ко је аутор ових стихова: 
          “Пучина плава 
  Спава, 
  Прохладни пада мрак. 
  Врх хриди црне 
  Трне 
  Задњи румени зрак” . _________________            ________________ 
 
25. Наведи три значајна мушка  и три женска лика из Толстојевог романа  
      АНА  КАРЕЊИНА: 
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  а) ________________ _________________  _____________  
  б) ________________ _________________  _____________  
 
26. Заокружи слово испред тачног одговора: 
  а) Радоје Домановић је писац психолошких приповедака. 
  б) Р.Домановић је писац приповедака са тематиком из градског 
       живота. 
  в) Р. Домановић је писац приповедака са тематиком из сеоског  
                живота.  
   г) Р. Домановић је писац сатиричних приповедака. 
27. За главног јунака Гогољевог  РЕВИЗОРА каже се да је(заокружи тачан  
        одговор): 
  а) енциклопедиста   в) преварант 
  б) националиста   г) истакнути научник 
 
28. Како се зове главни јунак Кафкиног романа ПРОЦЕС? 
      ______________________________________________  
     Шта је он по занимању? __________________________________ 
 
29. Разврстај према романима следеће јунаке: 
  Фра Петар   Дервиш и смрт_____________________ 
  Радисав   Проклета авлија____________________ 
  Ахмет Нурудин  На Дрини ћуприја___________________ 
 
30. Наведи имена три наша САВРЕМЕНА ПЕСНИКА заступљена у  
    програму средње школе: 
__________________________________________________________ 
 
 

 

Коришћен 2002.   
 

 
1. Који је говор (“наречје”) предложио Вук Ст.  Караџић за основицу српског и хрватског 
књижевног (нормативног) језика ? 
___________________________________________________________  
2. Из којег је писма Вук Ст.  Караџић преузео слово  ј  при реформи српске ћирилице ? 
___________________________________________  
3. Заокружи слово испред исправно написаних имена и назива: 
 а) нишки регион,  а) Косовска битка,  а) Романтизам 
 б) Нишки регион ; б) косовска битка; б) романтизам 
4. Напиши скраћенице за неведене речи и изразе: 
и други:_______;  доктор: ____;  сантиметар: ____; и тако даље:______  
5. Усправним цртицама подели следеће речи на слогове: 
грмљавина,     алуминијски,   потпредседник,  орао    
6. Једносложне речи могу имати само __________________ акценте.  
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7. Које су гласовне алтернације (промене) извршене у следећим речима: 
а) пепео:_____________;   јачи:____________;  тобџија:______________  
8. Одреди врсте речи у реченици: Чујете ли ви грмљавину? 
Чујете_________; ли__________; ви__________; грмљавину__________  
9. Заокружи слово испред исправно написаних облика прилога времена садашњег: 
а) плакајући  а) печући   а) чувши 
б) плачући   б) пекавши   б) чујући 
в) плачећи   в) пекући   в) чујаху 
10. Наброј све врсте  непроменљивих речи: 
____________,  ____________,  ____________,  __________, __________  
11. У реченици: Она стаде ходати по кући   
субјекат је:__________; предикат је:____________________________; по кући има функцију 
__________________________________________ 
 
12.  У којим граматичким категоријама се слаже (конгруира) предикат са субјектом у 
реченици: Синовица је седела? 
___________________________     _______________________________ 
13. У сложеној реченици: Нитж што снио, ни причат умијем  одреди: 
а) у ком су односу ове две реченице?______________________________  
б) које је врсте тај однос (смер)?__________________________________ 
14. У реченици: Он је слушао савете својих родитеља подвучени део има функцију 
(Заокружи  слово испред тачног одговора):  
а) акузатива објекта;  б) посесивног генитива;  в) посесивног датива 
15. У реченици: Ко ради, не боји се глади облици презента називају се 
_____________________________________________________________  
16. Иза назива књижевног рода упиши по три књижевне врсте које му припадају: 
а) Епски_____________  __________________  ____________________  
б) Лирски _____________  __________________  __________________ 
в) Драмски _____________  __________________  _________________ 
17. Стилска фигура “Ливада крај реке сања”  назива се (заокружи слово испред тачног 
одговора): 

а) метафора          б) персонификација              в) ономатопеја 
18. Испред наведеног појма упиши одговарајуће објашњење: 

__________________________________ монолог 
__________________________________ дијалог 
__________________________________ полилог 

19. Како се називају овакве устаљености у усменој књижевности? 
     “верна љуба” ,           “рујно вино” ,          “бритка сабља”   
____________________________________________________ 
20. Стихови “Узљубите љубав младићи и девојке 
                   љубави прикладни, 
                   али право некако и незазорно 
                   како своје младићство и девојаштво не бисте повредили... ”  
приписују се_______________________________ (наведи име) 
Наведи назив тога дела_________________________________________  
21. Година победе Вукових реформаторских начела је (заокружи слово испред тачног 
одговора): 
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а) 1850.           б) 1847.         в)  1949.  
22. У Писму Харалампију Доситеј Обрадовић се залаже за: 

а) школовање мушке и женске деце,   
б) укидање крвне освете 
в) превођење страних књига        
г) народни језик  (Заокружи слова испред тачних одговора. ) 

23. У својим песмама Бранко Радичевић најчешће опева лепоту: 
а) Беча 
б) Земуна 
в) Стражилова 
г) Сремских Карловаца(Заокружи слова испред тачних одговора.) 

 
24. Како се зове јунак из Његошевог Горског вијенца  који изговара ове стихове? 
 
    “Више жалим пуста џефердара 
      но да ми је руку окинула! 
      Жа ми га је ка једнога сина, 
      жа ми га је ка брата роднога ” ._____________________________  
25. Творцем српске психолошке приповетке сматра се  

______________________________________________________ 

Наведи назив једне његове приповетке____________________________  
26. Како се зове познати француски реалиста, аутор романа  

Чича   Горио?____________________________________________ 
Све своје романе он је назаво једним именом.  
Којим?__________________________________________________ 

27. У Толстојевом роману  Ана Карењина  радња се одвија у вези три  
      брачна пара.  Формирај парове: 

 
   - Стива Облонски  - Ана  ____________ и ___________ 
   - Љевин    - Доли ____________ и ___________ 
   - Алексије Александрович - Кити ____________ и ___________  
28. За разумевање Камијевог романа Странац важно је једно његово  
      филозофско дело.  Како се оно зове? _________________________  
 
29. Футуризам као књижевни правац имао је своја јака упоришта у: 
 а) Немачкој    б) Француској 
 в) Италији    г) Русији  
(Заокружи слова испред тачних одговора. ) 
30. У  познатом Селимовићевом роману Дервиш и смрт  Ахмед  
      Нурудин тражи: 
 а) брата   б) оца  в) сина 
(Заокружи слово испред тачног одговора. ) 
Ахмед Нурудин је био: 
 а) доминикански свештеник   
 б) шејх мевлијског реда (муслимански свештеник) 
 в) фрањевачки свештеник 
(Заокружи слово испред тачног одговора. ) 
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Коришћен 2003. 
 

1. Наведите дијалекте штокавског наречја екавског изговора (у Србији): 
_________________________   ________________________  ________________________ 
2. Правопис српског језика јесте: (заокружите слово испред тачног одговора): 

а) етимолошки (коренски)   б) фонетски 
3.Поделите, према фонтеским правилима, усправним цртама следеће речи на слогове: 
потпредседник, заокружити, наилазити. 
4. Напишите правилно реченицу: 
у београду је упролеће заседала народна скупштина републике србије и усвојила предлог 
преседника скупштине о. . . . 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________  
5. У следећој реченици подвуците само зубне  (денталне) сугласнике: 
  Дете се заустави на степеници. 
6. Наведите гласовне промене (алтернације) у следећим групама речи: 
 а) тиши, јачи ________________________________________ 
 б) у задрузи, у орасима________________________________ 
 в) бржи, сувљи_______________________________________ 
7. Обележите нормативне акценте у следећим речима: 
 рад, рат, рука, девојка. 
8. У речи окућница  одредите: 
 а) префикс___________________ в) инфикс____________________     
 б) корен____________________  г) суфикс__________________  
9. У реченици: Летос је у Крушевцу претопло па људи у води траже освежење, одредите 
врсте именица према њиховом значењу (“према особинама онога што се њима означава”): 
Крушевцу___________,   људи___________,     води____________, освежење____________ 
10. Одредите врсте речи у следећој реченици: 
   Дуго            је             тако           киша             тукла         о             прозоре. 
       
 
11. Напишите генитив множине следећих именица: 
ветар__________________,  прст_____________________, ребро_____________________ 
12. Ненаглашени облици речи: ми, га, им, сам, ћу зову се (Заокружите слово испред тачног 
одговора): 
 а) суплетивни облици       б) енклитике                в) проклитике 
13. Који су помоћни глаголи у српском језику?_______________________ . 
14. Одредите однос и врсту односа реченица у сложеној реченици: 
 Пут је био закрчен и нисмо стигли на време.  
По односу ово су________________________ реченице; врсте_____________________ 
15. Наведите све врсте стилова по функцији (функционалне стилове): 
____________, _______________, _____________, ________________, ______________. 
16. У једном свом епу Хомер описује освајање Троје. 
  Наведите имена две војске ______________   ____________________ 
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 Наведите назив тог епа_______________________________________  
17. Старо словенско писмо ГЛАГОЉИЦА добило је назив по(Заокружите тачан одговор): 
 1. Глагољашима 
 2. по речи глагољати, 
 3. по Ћирилу и Методију 
 
18. У једном Теодосијевом тексту постоји део који би се могао назвати: Младић одлази у 
Свету Гору и потера за њим. 
 Како се звао тај српски племић?________________________________ 
19. У једној ренесансној италијанској (град Верона) драми говори се о трагичној љубави 
двоје младих. 
 Како се зове та трагедија?____________________________________ 
20. Препознајте стилску фигуру у следећим стиховима: 
 Поток жубори, шума шумори, 

 а срце дршће кжо вити клас. 
Фигура се зове_____________________________________ 

21. Писмо Харелампији, пароху цркве у Трсту упутио је (заокружите тачан одговор): 
 1.Бранко Радичевић 
 2.Лаза Костић 
 3.Доситеј Обрадовић 
22. Пажљиво прочитајте следеће стихове: 
 “ Ој, Карловци, место моје драго, 

  ко детенце дошао сам амо. . .”  
Аутор ових стихова је ________________________________________  
Песма носи наслов___________________________________________ 

23. Фабула је (заокружите тачан одговор): 
1. Хронолошки организована прича, низ догађаја или мотива узрочно-последично 

повезаних, 
2. Редослед поменутих ликова у делу, 
3. Редослед  стилских поступака у делу. 

24. Песму СУМАТРА  написао је (заокружите тачан одговор): 
1. Јован Дучић 
2. Милош Црњански 
3. Иво Андрић 

25. Ефенди Мита и Софка су ликови из познатог романа. 
1. Наведите име писца_______________________________________. 
2. Наведите назив романа____________________________________. 

26. У наведеном низу дела само је једно ТРАГЕДИЈА (подвуците назив те трагедије) 
 Кир Јања,   Сумњиво лице,  Антигона, Ујеж. 
27. За једног Балзаковог јунака каже се да је био ХРИСТОС ОЧИНСТВА. 
 Наведите назив  тог дела _____________________________________  
 У ком француском граду се догађа радња_______________________. 
28. Једна књига Милорада Павића има мушки и женски примерак и састоји се од ЦРВЕНЕ, 
ЖУТЕ  и ЗЕЛЕНЕ књиге. Наведите наслов тог дела 
________________________________________________________________. 
29. Пажљиво прочитајте стихове: 
 “Докони морнари од забаве лове 
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 често албатросе, силне морске птице, 
 на путу немарне, тихе пратилице 
 лађа што над љутим вртлозима плове. . ”  
Наведите име писца__________________________________________  
Наведите назив песме________________________________________. 

30. Стихови “Зелено, волим те, зелено 
зелен ветар, зелене гране. . ”  

 Наведите име песника_______________________________________ 
 Наведите земљу где је живео_________________________________. 
  

Коришћен 2004. 
1.Којим језиком и писмом је писано чувено Мирослављево  јеванђеље? 
Језик је _____________________________________________________  

Писмо је ___________________________________________________  

 
2.Како се зове дијалекат у Србији који је у основи српског нормативног (стандардног, 
књижевног) језика екавског изговора? 
________________________________________________________________________  
 
3.Заокружите слово испред тачног одговора. Силазни акценти у стандардном српском језику 
могу стајати: 
                                   а) на свим склоговима вишесложних речи 
                                   б) на једносложницама и на првом слогу вишесложних речи, 
   в) на свим слоговима вишесложних речи, осим последњег. 
 
4.У реченици: Џивџан чучи цијучући. Подвуците африкате. 
 
5.У низу речи везаних за заједнички корен (основу) глагола селити се одредите гласовне 
(фонолошке) алтернације (промене): 
              а)  сељакати се ____________________________  

   б)  сеоба    ________________________________  

 
6.Одреди врсте речи у реченици:           
         Он                     брзо                         одговори                   на                питања   
__________      _____________         ______________     ________     _____________    
       
7.Наведите 2. лице императива следећих глагола: 
ковати         лити          гајити            пити 
__________   ____________           _____________            _______________ 
 
8.Речи типа:   авлија, шнајдер, рандеву по пореклу јесу:_______________________ 
    Такве речи зову се ____________________________________________________ 

    Њих  лексичка норма: (заокружи слово испред тачног одговора): 
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     а) дозвољава у стандардном језику, б) не дозвољава уопште   ц) не дозвољава (осим ако не 
постоје посбени разлози,нпр.уметничке природе). 
 
9.У сложеној реченици: Ко рано рани, две среће граби одреди субјекат другој по реду 

реченици, то је __________________________________________ 

Прва реченица  у оваквом синтаксичном односу назива се ___________________________  

 
10.Коју функцију имају поједини делови ове реченице: 
Враћајући се кући,                      Мира                         је срела                          другарицу. 
__________________         _______________      ______________        _________________ 
 
11.Одредите глаголско време и његову употребу (значење) у реченици: «Чим рат између 
Турске и Србије престатде , свет се умири.» 
                   а) глаголско време је _____________________________  

   б) значење је ____________________________________ 

 
12.У реченици: О зиду виси слика синтагма  о зиду је у падежу__________________, његова 
функција (значење) је _______________________________. 
 
13. Следећи текст ; »Четири рудара изгубила су живот у тешкој несрећи од експлозије 
метана, која се јуче после подне догодила у руднику мрког угља Врдник». 
  а) припада функционалном стилу ____________________________________  
  б) оваква врста иузражавања « . . .  којом се јавност у најкраћим цртама 
упознаје с неким актуелним догађајем» назива се ___________________________________  
 
14.Подвуците тачно написане речи у називима: 
  а) љуцки,  љутски,  људски; 
  б) инекција,   ињекција,  инјекција; 
  в) вођство,   воћство,  водство,     воћтво; 
  г) најачи,     наијачи,   најјачи. 
 
15.Подвуците исправно написано: 
  а) Косовска битка,  косовска битка,   Косовска Битка; 
  б) Расински округ,  расински округ, Расински Округ; 
  в) Датуми:   29. 6  2004. 29. ВИ  2004. 29. ВИ. 2004      29. 6   2004. 
 
16.Наведи назив ове стилске фигуре: 
  Звиждуће, звиздуће 
  више наше куће 
  у зеленом жбуну. . . _______________________________  
 
17.Заокружи слово испред тачног одговора. 
  а) Новела је епско књижевно дело које спада у средњу епску норму.  
  б) Новела је највећа лирска врста 
  в) Новела је најкраћа епска норма. 
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18.Познати српски средњовековни текстови су: (Заокружи слово испред тачног одговора.) 
  а) Трајанова табла 
  б) Мирослављево јеванђеље 
  в) Темнићки натпис 
  г) Ханурабијев закон 
 
19.Песма СМРТ ОМЕРА И МЕРИМЕ је: (Заокружи тачан одговор.) 
  а) Балада 
  б) Романса 
  в) Канцона 
 
20.Вукови певачи су: (Заокружи тачан одговор.) 
  а) Змај Огњени Вук 
  б) Старац Милија 
  в) Јернеј Копитар 
  г) Филип Вишњић 
 
21.Бокачово дело ДЕКАМЕРОН у преводу значи: (Заокружи тачан одговор.) 
  а) Десетак 
  б) Десет дана 
  в) Десетица 
 
22.Из ког дела су ови стихови? 
  А ја што ћу, али са киме ћу? 
  мало руках, малена и снага, 
  једна сламка међу вихорове, 
  сирак тужни без нигдје никога. 
 
 Дело се зове_____________________________________________  

 Ове стихове изговара_____________________________________  

23.У  Француској у XВИИ  веку владали су закони о три јединства у драми. Наброј их: 
 ______________________   _____________________  __________________  
 
 
24.Песму САНТА МАРИА ДЕЛЛА САЛУТЕ написао је ____________________________. 

Песма је посвећена (наведи име особе)____________________________________________  

 
 
25.Ко је аутор песме ПЛАВА ГРОБНИЦА? _______________________________________  О 

ком историјском догађају говори песма?_________________________________________ 

  
 
26.Ко је био творац српске психолошке приповетке?_________________________________  
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Наведи његову једну приповетку._________________________________________________  

 
 
27.Прочитај ове стихове и наведи име аутора и назив песме: 
  У тужном оку сунцокрета 
  што немо прати неба блудње 
  ту су све жеђи овог света, 
  сва неспокојства и све жудње. 
 
Аутор__________________________________________________ 

Назив песме_____________________________________________  

 
28.Највећи лажов у Гогољевом РЕВИЗОРУје(Заокружи тачан одговора.) 
  а) Љапкин-Тјапкин 
  б) Земљаника 
  в) Хљестаков 
 
29.У Кафкином роману ПРОЦЕС главни јунак (Заокружи тачан одговора.) 
  а) Побеђује 
  б) Договара се 
  в) Страда 
 
30.У Камијевом роману СТРАНАЦ  догађа се једно убиство. 
  Ко пуца?_________________________  

  Кога убија?_______________________ 

  Убица каже да је пуцао због (наведи)_________________________ 

 

Коришћен 2005. 
 

1. У ком веку су браћа Ћирило и Методије започели мисионарски и просветитељски рад код 
Словена?   ______________________  
 
2. Први словенско писмо било је (аокружи слово испред тачног одговора): 
 а) ћирица ;  б) глагољица ;  в) латиница ; 
 
3. Наведите најмлађе говоре штокавског дијалекта: 
 а) екавског изговора  ____________________________  
 б) ијекавског изговора ___________________________  
 
4. Узлазни акценти у стандардном српском језику могу стајати (заокружи слово  
     испред тачног одговора): 
 а) на једносложним речима, 
 б) на свим слоговима вишесложних речи, 
 в) на свим слоговима вишесложних речи, осим последњег, 
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 г) само на првом слогу вишесложних речи. 
 
5. Поделите усправном цртом на слогове следеће речи: свештеник, судски, грмљавина. 
 
6.  Подвуците исправно написане историјске догађаје: 
 а) Колубарска Битка;   Колубарска битка;   колубарска битка 
 в) Први светски рат;   Први Светски рат;  први Светски рат. 
 
7. Напишите исправно скраћенице следећих речи: 
 а) метар ____; б) доктор _____;  ц) и други _______  
 
8. Напишите задате облике деклинације именице рођак и одредите гласове алтернације  
    (промене) у њима: 
 а) вокатив једнине _____________;       гласовна алтернација______________ 
 б) номинатив множине__________;      гласовна алтернација______________  
 
9. Напишите прво лице једнине презента  глагола: 
 а) казати _____________  б) дићи ____________________ 
 в) сести______________  г) седети ___________________  
 
10. Заокружите слово испред тачно написане реченице: 
 а) У библиотеци је било сто читаоца. 
 б) У библиотеци је било сто читалаца. 
 
11. Наведите врсте речи које имају деклинацију (мењају се по падежима): 
 ____________ _____________ ______________ ____________  
 
12. У следећој реченици одредите значење генитива (како се зове): 
 Попио је чашу вина. ______________________________ 
 
13. Како се зову глаголски облици у пословици: Чини добро, не кај се, чини зло, надај се. 
 То су ____________________________________________________________  
 
 
14. Одредите врсту напоредног односа у реченици: У шуми је већ било мрачно, само се 
изнад високих грана дрвећа помаљало тамноплаво небо.   
________________________________________________________________________  
 
 
15. Заокружите слово испред значења које одговара фразеологизму  где је Бог рекао  
      лаку ноћ:  
 а) где је мирно; б) где је сиромаштво; в) веома далеко 
 
 
16. У Хомеровој Илијади сукоб Тројанаца и Ахејаца догађа се под зидинама  
      (заокружите слово испред тачног одговора): 
 а) Ефеса  б) Троје   в) Сингидунума 
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17. Песма над песмама је део једне познате књиге (заокружите слово испред тачног  
       одговора): 
 а) Курана  б) Библије   в) Талмуда 
 
18. Пшеница бјелица, рујно вино, верна љуба. Подвучене епитете у народној  
      књижевности називамо још и (наведи) __________________________________  
      ___________________________________________________________________  
 
19. Препознајте стилску фигуру: 
           Рекао сам ти по хиљаду пута. Фигура се зове ______________________  
 
20. Прочитајте ове стихове: 
 Ој, Карловци, место моје  драго, 
 Ко детенце дошао сам амо...  
 Наведите назив песме____________________________________  
 Наведите име аутора ____________________________________  
 
21. Песму Суматра написао је: (заокружите слово испред тачног  одговора): 
 а) Иво Андрић б) Милош Црњански  в) Јован Дучић 
 
22. У наведеном низу само је једно дело трагедија: (заокружите слово испред тачног   
       одговора): 
 а) Тврдица  б) Сумњиво лице  в) Антигона 
 
23. Књижевни договор потписан је 1850.године: (заокружите слово испред тачног   
       одговора): 
 а) У Бечу  б) Пожуну   в) Темишвару 
 
24. Наведите назив једне приповетке Лазе Лазаревића:  
 __________________________________________________________________  
 
25. Које чувено дело почиње овим стиховима:? 
 Виђи врага су седам бињишах, 
 Су два мача а су двије круне, 
 Праунука Туркова с Кораном 
    Назив дела  је ___________________________________  
    Име писца је ____________________________________  
 
26. Бугарштице су песме другог стиха. Ова тврдња је: 
 а) Нетачна  б) Тачна   в) Делимично тачна  
 
27. Песму Долап написао је (заокружи слово испред тачног  одговора): 
 а) Алекса Шантић б)Милан Ракић  в) Јован Дучић 
 
28. У Балзаковом роману Чича Горио наведени су следећи ликови(заокружите  
       слово испред тачног  одговора): 
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 а) Карађоз б) Вотрен в) Кнез Мишкин г) Ежен де Растињак 
 
29. У Андрићевој Проклетој авлији радња се догађа (заокружите слово испред  
      тачног  одговора): 
 а) У кафани   б) На тргу  в) У затвору 
 
30. Наведите име једног нашег писца који је написао роман лексикон (роман у облику 
речника). 
________________________________________________________________________ 
 
 

  Коришћен 2006. 
 

       
1.  Којој групи језика припада српски језик?__________________________________. 
 
2. Ко је саставио писмо ћирилицу?__________________________________________. 
 
3. Који су нормативни акценти силазне интонације и како се обележавају? 
 а)_____________________   обележава се   (___________) 
 б)_____________________   обележава се   (___________) 
 
4. Подвуци африкате (сливене гласове) у реченици. 
   Чамџија Ђорђе Пецић покреће чамац. 
 
5. Наведите гласовне промене извршене у речима: 
 а) читаоци___________________________, 
 б) у обуци ___________________________, 
 в) снопље ___________________________. 
 
6.  Препишите исправно реченицу: 
 ПРЕСЕДНИК РС (РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) БОРИС ТАДИЋ ПОСЕТИ  ЋЕ ЦРНУ 
ГОРУ. 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Напишите исправно глаголске именице изведене од трпног глаголског придева наставком 
–је од следећих глагола: 
 а) запалити    _______________________________, 
 б) оделети      _______________________________, 
 в) осветлити  _______________________________. 
 
8. Од глагола  молити  напишите следеће глаголске облике: 
 а) прво лице једнине футура I  
  -као прост глаголски облик_______________________________  
  -као сложен глаголски облик______________________________ 
 б) прво лице једнине аориста____________________________________  
 в) прво лице једнине  имперфекта________________________________ 
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9. Одредите значење речи сунце  у следећим реченицама: 
 а) Сунце је јуче изгрејало у 5  часова. 
  Значење је _____________________________________________  
 б) Тијо ноћи, моје сунце  спава. 
  Значење је _____________________________________________  
    
 
10. Заокружите слово испред тачног одговора: 
 Обзиром да сам спремила испит, положићу га. 
 С обзиром на то да сам спремила испит, положићу га. 
 
 а) Тачно је написана само прва реченица. 
 б) Тачно је написана само друга реченица. 
 ц) Обе реченице тачно су написане. 
 
11. У свакодневним рекламним порукама устаљене, подвучене, изразе замените 
одговарајућим глаголским облицима у духу нашег нормативног језика: 
 а) Вршимо продају робе _____________________________________________, 
 б) Вршимо уградњу стакала__________________________________________, 
 ц) Вршимо поправке машина_________________________________________. 
 
12. Одредите значење подвученог дела реченице: Његов дјед, скромни вођа палубе, молио је 
у себи неку молитву. 
 Значење је ________________________. 
 
13. Одредите однос и врсту односа реченица у сложеној реченици: 
 Отац му је био сељак, a  он је стигао до царских трпеза. 
 Однос је:   a) зависан  б) независан 
 Врста односа је________________________________________. 
 
14. У реченици: 
 Ставио сам му руку на чело. 
 Подвучена реч је у ___________________________ падежу. 
 Њено значење је _____________________________. 
 
15.  У реченици : 
     Он путује сутра на фронт. 
 а)Подвучени   глаголски облик јесте____________________________, 
 б)Значење овог глаголског облика је____________________________. 
 
16. Наведи по три књижевне врсте следећих књижевних родова: 
 1. Епски_____________________________________________________, 
 2. Лирски____________________________________________________, 
 3. Драмски___________________________________________________. 
 
17. Старословенско писмо глагољица  добило је назив по (заокружи тачан одговор): 
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 1.Глагољашима 2.По речи глагољати  3.По Ћирилу и Методију 
 
18. Препознај стилску фигуру у следећем стиху: 
 Поток жубори, шума шумори. 
 Назив фигуре је_______________________________________________ 
19. Стилску фигуру ливада крај реке сања називамо (заокружи тачан одговор): 
 1. епитет  2. персонификација  3. ономатопеја 
 
20. Писмо Харалампију, пароху цркве у Трсту написао је (заокружи тачан одговор) : 
 1. Бранко Радичевић    2. Сима Милутиновић Сарајлија      3. Доситеј Обрадовић 
 
21. За годину победе Вукових језичко-правописних начела узима се (заокружи тачан 
одговор): 
 а)   1850.  б)  1847.  в) 1949. 
 
22. Песму Суматра написао је (заокружи тачан одговор) : 
 а)  Јован Дучић    б) Милош Црњански              в) Иво Андрић 
 
23. Творац српске реалистичке приповетке са тематиком о селу је _____________________  
 Наведи бар једну његову приповетку________________________________________  
 
24. Текстови Певање и мишљење и Реалност у поезији Светозара Марковића говоре о 
(заокружи тачан одговор): 
 а) надреализму  б) хиперреализму   в) реализму 
 
25. У Толстојевом роману Ана Карењина радња се углавном одвија у троуглу парова: 
 -Стива Облонски   -Кити 
 -Љевин    -Ана 
 -Алексије Александрович  -Доли 
 Формирајте парове! 
 __________________________  _____________________________  
 __________________________  _____________________________  
 __________________________  _____________________________ 
 
26. Футуризам као књижевни правац своја јака упоришта имао је у (заокружи тачан одговор): 
 1. Немачкој   2. Француској   3.Русији   4.Италији    5. Белгији 
 
27. На почетку Селимовићевог романа Дервиш и смрт радња се одвија у  (заокружи тачан 
одговор): 
 1. касарни   2. суду   3. текији 
 
28. Милорад Павић написао је роман (заокружи тачан одговор): 
1. Црвене магле 2. Хазарски речник 3. Предео слика чајем 4. Очеви и оци 
 
29. Назив најпознатије Бодлерове збирке је (заокружи тачан одговор) : 
 1. Цвеће зла  2. Камена успаванка  3. Цигански романсеро 
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30. Како се зове јунак из Његошевог Горског вијенца који говори ове стихове: 
 Више волим пуста џефердара  Жа ми га је ка једнога сина, 
 Но да ми је руку окинула.   Жа ми га је ка брата роднога. 
Јунак се зове ________________________________________________ 
 

Коришћен 2007. 
 
1.  Које године је Вук Ст. Караџић објавио: 
 а) прву граматику народног језика  ?_________________________________. 
 б) како се зове та граматика ? _______________________________________. 
 
2. Наведи називе три основна дијалекта српског  народног језика на територији Србије: 
 а)_шумадијско-војвођански  б) __косовско-ресавски__________________ 
  в) ____призренско-тимочки____ 
 
3.  а) Колико акцената има нормативни (стандардни, књижевни ) српски језик ? 
____________четири___________________________________________________________  
 б) наведи њихове називе и знакове обележавања: ___краткосилазни( \\ ) ; 
дугосилазни( ∩ )_; краткоузлазни (\ )_; дугоузлазни ( / )______________________ 
 
4. Која гласовне алтернације (промене) су извршене у облицима речи: 
 а) бељи, љући, црњи ?_____јотовање_______________________________________  
 б) бурегџија, врапца, исписати ? једначење ( алтернација) сугласника по звучности 
 
5. Подвуците тачно написане датуме: 
 29. VI 2007   29. VI. 2007.   29. VI 2007. 
 29. VI.  2007.   29. 6.  2007.   29. 6  2007. 
 
6.  Напишите исправно следеће појмове: 
 а) мали мокри луг (име села) ___ Мали Мокри Луг _______________________  
 б) први светски рат _________ Пви светски рат _________________________  
 в) скраћеницу за: Српска академија науке и уметности _________САНУ________ 
 
7. Како гласе у ијекавском изговору речи: 
 тело ______ тијело______;   вера ___________ вјера _________;  
 деца ____ дјеца _________;   снег _________ снијег __________; 
 
8. Именица дрво може означавати: 
 а) дугогодишњу биљку  и   б) комад сасеченог дрвета 
 Од ове именице напишите облике множине и  облике збирне именице: 

а)  дрво (биљка)  _____дрвета__________  ____дрвеће____________ 
         (множина)            (збирна именица) 
б) дрво (сасечено) ____дрва____________  ____дрвље_______________      

(множина)            (збирна именица) 
 
9. Одреди врсте речи у следећој реченици: 
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        Ми                         данас                   боравимо                     у                           Крушевцу. 
Заменица Прилог Глагол Предлог Именица 
  
 
10. Напишите облике генитива множине именица: 
лав   ; коњ   ; посао; сат; човек 
лавова коња послова сати људи  
                                      
11. Од глагола тонути и кашљати напишите облике глаголског прилога садашњег: 
______________тонући ;       кашљући_____________________________________________  
 
 
12. Неологизми јесу речи (заокружите слово испред тачног одговора): 
 а) везане за поједина ужа језичка подручја, 
 б) застареле, изишле из употребе, 
 в) туђе, преузете из страних речи, 
 г) нове речи, 
 д) термини, речи за специјалне појмове. 
 
13. Одреди субјекат и предикат у реченици: Жена је жена. 
 а) субјекат је __Жена________________ 
 б) предикат је __је жена_____________ 
 
14. У сложеној реченици: Који слободе нема, тај о слободи сања.  

а) шта је прва реченица по функцији? ____субјекат_______________________  
б) како се назива прва реченица (по функцији) у овом сложеном исказу ?  
_______________субјекатска реченица__________________________________  

 
15.  Коју функцију у реченици има подвучени њен део ? Дошао је и умешао се капетан, 
командант овог  чудног каравана. 
 Има функцију 
______апозиције__________________________________________________ . 
16. Позната Ресавска преписивачка школа била је у (заокружи слово испред тачног одговора): 
 а) Студеници  б) Манасији  в) Руденици 
 
17. Деспотица Јелена, касније монахиња Јефимија написла је једну похвалу. Коме је она 
упућена? _________Повала Кнезу Лазару________________________________________  
 
18. Франческо Петрарка свој  Канцонијер посветио је: 
 а) Марији из Магдале б) Госпођи Лаури в) Госпођи Медичи 
 
19. Познати  дубровачки писац Марин Држић написао је (Заокружи тачан одговор): 
 а) Новелу од Станца   б) Јеђупку в) Дундо Мароје г) Сан летње ноћи  
 
20. Доситеј Обрадовић се залагао за школовање женске деце. Да ли је тачна ова тврдња?  
 а) да      б)  не 
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21. Познати  српски романтичар Бранко Радичевић у својим песмама прославио је једну реку, 
један градић и једно брдо. Наведи назив реке,градића и брда. 
 ___Дунав________  __Сремцки Карловци____  _Стражилово______ 
 
22. Један други српски романтичар, који је добио име по часопису који је уређивао, написао 
је две збирке песама, једну елегичну, тужну и другу веселу. 
 Наведи њихове називе: __Ђулићи увеоци; Ђулићи_____________________  
 
23. Заокружи имена јунака из Балзаковог романа Чича Горио: Госпођа Бовари, госпођа 
Жистина, Пјер Безухов, Вотрен, Ежен де Растињак. 
 
24. Творац српске психолошке приповетке био је (заокружи тачан одговор): 
 а) Јанко Веселиновић  б) Милован Глишић  в) Лаза Лазаревић 
 
25. У средњој школи обрађивали сте два најпознатија романа Франца Кафке и Албер Камија. 
(Наведите наслове тих романа) 
 а) Франц Кафка : ___Процес________________________________________  
 б) Алберт Ками : ____Странац_______________________________________ 
 
26. Наведи име познате српске књижевнице која је описивала нордијске земље _________  
______________Исидора Секулић_______________________________________________  
 
27. Суматраизам је књижевни правац којег је креирао један српски писац. Који ?  
________________Милош Црњански_________________________________________  
 
28. Који роман почиње овим  речима : „Бислимрахим, рахманир рахим 
             Позивам за сведоке мастионицу  и перо..... 
 Наведи име писца и назив романа __Меша Слимовић__________________________  
_____________________Дервиш и смрт_________________________________________  
 
29. Познату збирку песама Камена успаванка написоа је наш познати песник. Који? 
______________Стеван Раичковић______________________________________________ 
 
30. Наведи парове у роману Ана Карењина: 
 
1. Љевин 4. Кити 1. Љевин- Кити 
2. Доли 5. Алексије 

Александрович 
2. Алексије Александрович-  

Ана Карењина 
3. Стива 6. Ана Карењина 3. Доли- Стива 
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