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Пример 1

2–А

1. Поред саме Микене, најважнији центри микенске културе на Пелопонезу
били су градови _____________________ и ________________________.

2. Најважније колоније које чине Велику Грчку су:
а. Абидос б. Синопа в. Милет
г. Тарент д. Сиракуза ђ. Трапезунт

3. Солон је поделио атинско друштво према богатству у четири разреда.
Припадници прва два могли су да буду бирани за ________________________,
док су припадници прва три разреда заседали у ______________________
______________, органу власти који је увео Солон.

4. Увођење остракизма приписује се великом атинском реформатору ______
__________________________ који је своје реформе спровео _____________
године пре нове ере.

5. Током Пелопонеских ратова, у бици код ______________________________
током 422. године пре нове ере гине спартански војсковођа ____________
____________________________.

6. Означите која од скулптура припада хеленистичком периоду:
а. Дискоболос б. Умирући Гал в. Атина Партенос
г. Зевс из Олимпије д. Копљоноша ђ. Хермес из Олимпије

7. Према легенди о настанку Рима, мајка Ромула и Рема, _________________
_____________________, била је потомак тројанског јунака ____________
_________________________.

8. Своју прву победу плебејци су извојевали __________________ године
пре нове ере, а своју последњу победу, укидање дужничког ропства,
извојевали су _____________________ године пре нове ере.

9. Гладијаторске борбе у Риму организовали су током римске републике ма-
гистрати који су се звали _____________ чији је мандат трајао
__________________________.

10. Одлучујућа битка Сирског рата водила се _____________ године пре нове
ере код града ______________________________.

11. Тетрархија је укинута ____________ године, пошто је избио грађански рат
између Константина и ___________________________________.
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12. Цар _________________________________ устоличио је македонску
династију у Византији ________________ године.

13. У време краља ______________________, владара Дукље, жупани Вукан и
____________________________ управљали су Рашком.

14. Означите личности које нису били синови Завиде:
а. Стефан б. Тихомир в. Мирослав
г. Немања д. Урош ђ. Страцимир

15. Краљ Драгутин је подигао цркву посвећену св. ________________________,
по коме је место где се она налази добило име ______________________.

16. Од 1204. године до Задарског мира, _____________ године, Дубровчани су
били под ____________________________________ влашћу.

17. Прва књига коју је Јохан Гутенберг штампао _____________ године, била
је _______________________.

18. У Тридесетогодишњем рату, сукобљене стране, на почетку рата, биле су
_________________________________ савез и _______________________
__________________________ лига.

19. Луј XIII је ______________ године распустио Скупштину сталежа и она се
није састајала следећих ______________ година.

20. Беглербеглуци су се, у Турској, делили на ____________________________,
а судске територијалне јединице називале су се _____________________.

21. На самом почетку Енглеске револуције, краљ __________________________
је _________________ године сазвао прво тзв. Кратки парламент, а затим
и Дуги парламент, који је трајао две деценије.

22. Најдужи рат који су Срби водили против Турске трајао је од ____________
до ______________ године.

23. У седишту сваке нахије, према споразуму Милоша Обреновића и Мараш-
ли Али-паше, Србима су заједно судили представник турске власти –
_________________________ и ________________________ – представник
српске власти.

24. Санстефанским миром закљученим ___________ године, од бивших тур-
ских територија на Балкану образована је Велика ___________________.

25. Краљ Александар Обреновић је подарио (октроисао) народу устав
____________ године, а потом га је сам укинуо _______________ године.

Наведите име аутора и назив дела из којег је цитиран одломак.
26. Ваше је мишљење издајничко! Кад би вас чули војници, растргли би вас!

– прекиде Вукашина генерал Бојовић.
_______________________________________________________________

27. Мефистофелес: Та замислите, накит што бејах га наменио за Грету,
– поп ми некакав запленио! –

_______________________________________________________________
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28. „Не тужи! С болом куда ћеш и гдје би? што своје душе на зв’јездама
грију,

Ми пјесме твоје, и другова свију  света смо жива породица теби!“
_______________________________________________________________

Препознајте књижевни лик о којем се говори у цитату.
29. Одједном горе, на капији, појави се отац њен. Софка од среће претрну кад

га спази.
_______________________________________________________________

Препознајте књижевни лик чије су речи цитиране.
30. Жене су биле лепе и ја сам запитао Марију да ли она то примећује.

_______________________________________________________________
31. (Долази дух): Краљу, оче, кнеже дански, одазови се!

_______________________________________________________________
32. У ритму заводљивог саксофона, отргавши се са ланца досаде, заплесаше

обе сале.
Значење подвучених речи остварује се кроз:
а) алегорију,      б) симбол,      в) метафору,      г) метонимију.

33. Не, немој ми прићи! Нашто то и чему?
Издалека само све к’о звезда сја.
Подвучена стилска фигура зове се:
а) хипербола, б) поређење, в) персонификација,
г) апострофа, д) реторско питање.

34. Кад неко ПРЕСЕЧЕ ГОРДИЈЕВ ЧВОР, то значи да је:
а) на једноставан начин решио заплетен, тежак задатак или проблем;
б) одлучно зауставио злонамерна оговарања на сопствени или туђ рачун;
в) снажно, одважно и неустрашиво одговорио на изненадни напад;
г) отклонио опасност која прети, неизвесност која стално лебди над

 човеком.
35. Заокружите слово испред књиге у којој бисте могли да нађете Панду-

ровићеву песму Родна груда.
а) антологија јуначких песама б) антологија поема
в) антологија сонета г) антологија балада
д) антологија српске лирике ђ) антологија елегија

36. Мршаво, изнурено, жућкасто лице његово било је све покривено крупним
борама.
Заокружите слово испред форме приповедања заступљене у датој реченици.
а) унутрашњи монолог б) доживљени говор в) дескрипција
г) нарација д) солилоквијум
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37. Вук Караџић је заслужан што је у основу српског стандардног језика ушао
један од наведених дијалеката:
а) посавски, б) призренско-тимочки, в) источнохерцеговачки,
г) славонски, д) зетско-јужносанџачки, ђ) косовско-ресавски.

38. Заокружите слова испред речи у којима је извршена промена О у Е.
а) причалице б) писарем в) луталице г) адвокатом
д) судије ђ) таксистом е) певачем

39. Заокружите слова испред граматичког броја и рода подвученог придева.
Данас се често пише о Борхесовом стваралаштву.
а) једнина  б) множина; в) мушки  г) женски  д) средњи

40. Појава да једна реч има антониме различитих значења, као у примеру
СТАР – МЛАД, СТАР – НОВ, заснована је на:
а) синонимији,    б) хомонимији,    в) неологизмима,    г) полисемији.

41. Заокружите слово испред типа творбе којим је настала именица
ПРЕДСОБЉЕ.
а) извођење б) творба претварањем
в) комбинована творба г) слагање

42. Шабашкин, са качкетом на глави, био се подбочио и охоло гледао око
себе.
Подвучене речи у реченици по врсти су:
а) прилог и предлог, б) прилог и именица,
в) придев и предлог, г) придев и везник.

43. Очекивало би се да у наше време, захваљујући свим достигнућима науке,
љубав буде једноставна као испијање чаше воде.
Подвучени падежни облици у реченици су:
а) акузатив и номинатив, б) акузатив и генитив,
в) номинатив и номинатив, г) номинатив и генитив. 

44. Бејаше им преостало тако мало чељади да не стизаху ни часком предахну-
ти.
Подвучени глаголски облик у реченици је:
а) презент,    б) аорист,    в) потенцијал,    г) перфекат,    д) имперфекат.

45. Одредите колико је предикатских реченица садржано у датој реченици.
Чим наиђе газдарица с тањиром кајсија, он прекиде обед и с главом на-
кренутом у страну, споро жваћући мршавим вилицама, узврати мој упорни
поглед.
а) 2      б) 3      в) 4      г) 5      д) 6

46. У предсобљу није било живе душе – сва чељад беше истрчала у двориште
да види Кирила Петровича.
Подвучени део реченице у служби је:
а) неправог објекта, б) правог објекта,
в) логичког субјекта, г) именског предикатива.



Пример 1

8

47. Заромињала је ситна киша и навукла се густа сива магла.
Независни однос којим су повезане подвучене реченице је:
а) раставни,    б) саставни,    в) искључни,    г) супротни,    д) закључни.

48. Испоставило се да је то главна варошка алапача, која је, очигледно, до-
нела неку ретку посластицу.
Подвучена зависна реченица је:
а) изрична, б) условна, в) начинска (поредбена),
г) намерна, д) односна, ђ) допусна.

49. Допуните реченице тако што ћете на сваку линију уписати слово које од-
говара исправном облику речи.
Увек је живела у ..........................  а) илузијама / б) илузиама
Мирко је редовни ....................... Феста.  в) посетилац / г) посетиоц

50. Подвуците речи у којима су направљене правописне грешке.
Организација за европску економску сарадњу (O.E.E.C.) основана је с’ 
циљем да помогне остварењу Маршаловог плана о реконструкцији Европе
након Другог светског рата, док је касније њено чланство било проширено
на не европске земље, а 1961. године реформисана је у Организацију за
економску сарадњу и развој (ОЕЦД).
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КЉУЧ 2–А

НАПОМЕНА

Речи написане у заградама могу, али и не морају да буду написане у 
одговорима.

1. Пилос, Тиринт
2. г, д
3. архонте, Већу четири стотине
4. Клистену, 508.
5. Амфипоља, Брасида
6. б
7. Реа Силвија, Енеје
8. 494., 326.
9. едили, годину дана

10. 190., Магнезије
11. 324., Лицинија
12. Василије I, 867.
13. Бодина, Марко
14. а, д
15. Ахилију, Ариље
16. 1358., млетачком или венецијанском
17. 1455., Библија
18. Протестантски, Католичка
19. 1614., 175
20. санџаке, кадилуци
21. Чарлс I, 1640.
22. 1804., 1815.
23. муселим или војвода, кнез
24. 1878., Бугарска
25. 1901., 1903.
Назив дела може али не мора бити стављен међу наводнике.
26. (Добрица) Ћосић „Време смрти“ (I)
27. (Јохан Волфганг) Гете „Фауст“
28. (Алекса) Шантић „Претпразничко вече“
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29. ефенди-Мита
30. Мерсо
31. Хамлет
32. в)
33. д)
34. а)
35. д)
36. в)
37. в)
38. б), е)
39. а), д)
40. г)
41. в)
42. а)
43. б)
44. д)
45. б)
46. в)
47. б)
48. а)
49. а), в)
50. Организација за европску економску сарадњу (O.E.E.C.) основана је с’

циљем да помогне остварењу Маршаловог плана о реконструкцији Европе
након Другог светског рата, док је касније њено чланство било проширено
на не европске земље, а 1961. године реформисана је у Организацију за
економску сарадњу и развој (ОЕЦД).
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2–Б

1. У Тројанском рату, Грке је предводио краљ Микене који се звао_________
_________________________________ и они су, према легенди, успели да
освоје Троју ____________ године пре нове ере.

2. У Спарти, герузија је била веће које је поред двојице базилеуса чинило
________ спартијата старијих од __________ година.

3. Слојеви слободног становништва у Атини били су аристократе које су се
називале ________________________________ и обичан народ – ________
_______________________.

4. Током Пелопонеских ратова, битка за Декелеју вођена је _____________
године пре нове ере, док је одлучујућа битка код речице _______________
________________, код Хелеспонта, вођена 405. године пре нове ере.

5. Најважнији грчки епски песници били су____________ и ____________.
6. Заокружите државе које нису настале као последице распада царства

Александра Македонског:
а. Пергамска краљевина б. држава Птоломеида
в. држава Селеукида г. држава Сасанида
д. држава Антигонида ђ. Тарент

7. Римом је од оснивања града до __________ године пре нове ере и
успостављања Републике владало _____________________ краљева.

8. На предлог народних трибуна _________________________________ и
 ________________________________ 367. године пре нове ере усвојен је 
закон по коме се један од двојице конзула бира из редова плебејаца.

9. Конзули, претори, народни трибуни, едили и квестори убрајају се у
_________________________________ магистрате јер им је мандат трајао
________________________.

10. Сирски рат Римљани су водили против краљевства ___________________
_____________ на чијем челу се налазио краљ ____________________.

11. Латински назив за Костолац је ___________________________, а за Срем-
ску Митровицу – ___________________________________.

12. Опсаду Цариграда, 626. године, извеле су војске _____________________
_____________, Словена и ______________________.

13. У Рашкој, почетком ____________ века, жупана Вукана наследио је његов
синовац ________________________________.

14. Стефан Немања је обновио „своју дедовину“ тако што је Рашкој припојио
____________________ са градовима, међу којима је најзначајнији био
____________________.
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15. Цар Душан је био ожењен ________________________, сестром ________
______________________________ цара.

16. Означите Мрњавчевиће:
а. Угљеша б. Стефан в. Симеон
г. Вукашин д. Марко ђ. Ђурађ

17. Тврдњу да Сунце није центар света, већ само нашег планетарног система
каквих иначе има безброј у васиони, изнео је _______________________.

18. У Тридесетогодишњем рату, _______________________________________
савез, под вођством фалачког кнеза, образован је ______________ године.

19. Хенри VIII је _______________ године донео Закон о _________________
___________________ на основу кога је постао поглавар енглеске цркве.

20. Закон о братоубиству у _____________________ (назив државе), донео је
владар ___________________________.

21. Петиција о правима донета _____________ године, везана је за енглеског
владара ____________________________________.

22. Први српски устанак трајао је од ________________ до __________________
године.

23. У време двовлашћа, од 1815. до 1833. године, Београдски пашалук је био
подељен на ______________ нахија које су се делиле на _______________
_______________________.

24. Берлински конгрес је ______________ године потврдио независност бал-
канским земљама: Србији, _______________ и ______________.

25. Најважнија битка I балканског рата вођена је на ______________________
_____________, а одлучујућа битка II балканског рата вођена је на реци
__________________.

Наведите име аутора и назив дела из којег је цитиран одломак.
26. За вечером, генерал Мишић је све време, као да се преслишава, без жеље

да чује Вукашиново мишљење, препричавао ратне прилике и одлуке, од
Картагине до француско-пруског рата 1871.
_______________________________________________________________

27. Али ти Апфелмајери које је Лотика извела на пут, школовала или удомила,
нису помагали ни прихватали нове сиромашне рођаке који су се рађали и
дорастали у Галицији.
_______________________________________________________________

28. Али слутим, а слутити још једино знам. што ме чудно по животу воде и
       гоне:

Ја сад слутим за те очи да су баш оне у сну дођу да ме виде шта ли
радим сам...

_______________________________________________________________
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Препознајте на основу цитата књижевни лик о којем се говори.
29. Лаерт: Ал’ ево оца мог где долази.

_______________________________________________________________

Препознајте књижевни лик чије су речи цитиране.
30. Ви сте вероватно приметили и при мојој првој посети, када сам оно са

ујаком дошао к вама, да нисам много хајао за процес.
_______________________________________________________________

31. Ја сам дервиш, шејх текије, и један сејмен не може да ме дочекује тако, с
руком на пушци.
_______________________________________________________________

32. Тераса је непрекидно жагорила, радознало коментаришући сваког ново-
придошлог узваника.
Значење подвучене речи остварује се кроз:
а) метонимију,      б) метафору,      в) алегорију,      г) симбол.

33. У звезданој зимској ноћи видим и санке, и покривач од медвеђег крзна,
и црна леђа умотаног кочијаша, и коње у галопу док сјајне очи гладних
вукова прате незване госте.
Подвучена стилска фигура зове се:
а) анафора, б) епифора, в) палилогија,
г) симплоха, д) полисиндетон, ђ) асиндетон.

34. Кад се за некога каже да прави ПОТЕМКИНОВА СЕЛА, то значи да
он:
а) гради успешно, поуздано и солидно, придржавајући се договореног
   рока;
б) гради раскошне и скупе грађевине за богате;
в) бесплатно подиже читава насеља за сиромашне;
г) смишљено обмањује, скривајући поражавајућу истину лажним
   блеском.

35. Раичковићева Камена успаванка у потпуности је састављена од:
а) дескриптивних песама, б) родољубивих песама, в) балада,
г) љубавних песама, д) социјалних песама, ђ) сонета,
е) дитирамба, ж) поема.

36. Заокружите слово испред назива форме приповедања у првом лицу иска-
зане кроз граматички и логички уређен ток мисли и осећања књижевног
јунака, стилизован тако да изгледа као говор са самим собом.
а) доживљени говор б) унутрашњи монолог
в) солилоквијум г) ретардација

37. У којем су веку постављене и утврђене основе данашњег српског књи-
жевног језика?
а) VIII    б) IX    в) XII    г) XV    д) XVII    ђ) XVIII    е) XIX    ж) XX
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38. У речима ПОЗЛАЋЕН и МЕСЕЧИНА извршена је по једна гласовна
промена.
Заокружите слова испред назива тих двеју гласовних промена.
а) једначење сугласника по звучности
б) јотовање
в) непостојано а
г) једначење сугласника по месту изговора
д) губљење сугласника
ђ) палатализација

39. Заокружите слова испред граматичког броја и рода подвученог придева.
Гетеове лирске песме су у сенци Фауста.
а) једнина  б) множина; в) мушки  г) женски  д) средњи

40. Реч КИРИЏИЈА, којом се означавао онај који се бави превозом туђе робе,
обично својим колима, коњима, лађом, у савременом српском језику је:
а) интернационализам, б) архаизам, в) неологизам,
г) дијалектизам, д) историзам.

41. Заокружите слово испред типа творбе којим је настала именица ПОДУ-
НАВЉЕ.
а) извођење б) творба претварањем
в) комбинована творба г) слагање

42. Реч младог Дубровског, његов звучни глас и наочитост деловали су онако
како је очекивао.
Подвучене речи у реченици по врсти су:
а) именица и придев, б) придев и прилог,
в) именица и прилог, г) придев и придев.

43. Полина није говорила о мужу и чим би њена тетка почела разговор о Пав-
лу, она би окретала причу на други предмет.
Подвучени падежни облици у реченици су:
а) локатив и акузатив, б) локатив и номинатив,
в) датив и акузатив, г) датив и номинатив. 

44. Нека не зову ни нас ни њих буду ли тако страсно заговарали преврат и
нереде.
Подвучени глаголски облик у реченици је:
а) аорист, б) императив, в) футур други,
г) перфекат, д) потенцијал.

45. Одредите колико је предикатских реченица садржано у датој реченици.
Дошао је себи толико да је, ухвативши се за главу, могао да схвати да му
је шешир остао у кабинету.
а) 6      б) 5      в) 4      г) 3      д) 2

46. Врата су била закључана и не нашавши кључа, Владимир се врати у са-
лон.
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Подвучени део реченице у служби је:
а) логичког субјекта, б) правог објекта,
в) неправог објекта, г) одредбе узрока.

47. Лорд Ворбертон је био добар и нежан према сестри, али мало јој је шта
поверавао.
Независни однос којим су повезане подвучене реченице је:
а) раставни,    б) саставни,    в) искључни,    г) закључни,    д) супротни.

48. Живео сам у Паризу и крајем октобра кренуо у Авр да дочекам сестру и
њеног мужа.
Подвучена зависна реченица је:
а) условна, б) односна, в) узрочна,
г) изрична, д) допусна, ђ) намерна.

49. Допуните реченице тако што ћете на сваку линију уписати слово које од-
говара исправном облику речи.
Током ...........  24 часа непрестано је падала киша. а) последња /

б) последњих
О којој  ................ дневног реда је реч? в) тачци / г) тачки

50. Подвуците речи у којима су направљене граматичке или правописне греш-
ке.
Проверени извори, који нежеле да се њихово име помиње, наводе да Ев-
ропска Унија тражи од свих земаља на западном Балкану да не одлажу
реформе, јел’ ће једино тако показати спремност за интеграцију у европ-
ске структуре и бити подстрек државама које се за то тек припремају.
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КЉУЧ 2–Б

НАПОМЕНА

Речи написане у заградама могу, али и не морају да буду написане у 
одговорима.

1. Агамемнон, 1184.
2. 28, 60
3. еупатриди, демос
4. 413., Егоспотама
5. Хомер, Хесиод
6. г, ђ
7. 509., седам
8. Лицинија, Секстија
9. редовне, годину дана

10. Селеукида, Антиох III
11. Виминацијум, Сирмијум
12. Персијанаца, Авара
13. XII, Урош I
14. Зету, Котор
15. Јеленом, бугарског
16. а, г, д
17. Ђордано Бруно
18. Протестантски, 1608.
19. 1534., супрематији
20. Турској, Мехмед II
21. 1628., Чарлса I
22. 1804., 1813.
23. 12, кнежине
24. Црној Гори, Румунији
25. Куманову, Брегалници
Назив дела може али не мора бити стављен међу наводнике.
26. (Добрица) Ћосић „Време смрти“ (I)
27. (Иво) Андрић „На Дрини ћуприја“
28. (Владислав Петковић) Дис „Можда спава“
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29. Полоније
30. Јозеф К.
31. (Ахмед) Нурудин
32. а)
33. д)
34. г)
35. ђ)
36. в)
37. е)
38. б), ђ)
39. б), г)
40. д)
41. в)
42. в)
43. а)
44. б)
45. г)
46. б)
47. д)
48. ђ)
49. а), г)
50. Проверени извори, који нежеле да се њихово име помиње, наводе да Ев-

ропска Унија тражи од свих земаља на западном Балкану да не одлажу
реформе, јел’ ће једино тако показати спремност за интеграцију у европ-
ске структуре и бити подстрек државама које се за то тек припремају.
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3–A

1. Престоница Крита био је град _________________________________, а
средиште микенске културе био је град ___________________________.

2. Творац државног уређења Спарте био је ____________________________
у __________ веку пре нове ере.

3. У бици код Саламине Атињане је предводио _______________________, а
у бици код рта Микале вођа Атињана био је ________________________.

4. У Еклесији се гласало _____________________________ осим у ретким
случајевима, попут остракизма, када се гласало _____________________.

5. Коначном поразу Атине у Пелопонеском рату до кога је дошло ___________
године пре нове ере, највишe је допринео спартански војсковођа
_____________________________.

6. Заокружите грађевине које су се налазиле у Александрији:
а. Прва библиотека б. највећа библиотека Старог века
в. Фарос г. форос
д. Музеј ђ. Ерехтејон

7. Рим је постао република ______________ пре нове ере, а право царство,
увођењем домината, односно доласком Диоклецијана на власт
______________ године.

8. Доношење одлука у римском Сенату могли су да спрече _______________
_______________________ изговарањем речи: ______________________.

9. Израз Пирова победа је везан за битку код ______________________________,
вођену _______________ године пре нове ере.

10. Римљани су освојили читаву Италију у ___________ веку пре нове ере,
док су Грчку претворили у своју провинцију у _____________ веку пре
нове ере.

11. Означите ко није писао јеванђеља:
а. Павле б. Марко в. Лука
г. Матеј д. Јован ђ. Петар

12. Коначни обрачун цара Ираклија и Персије одиграо се _____________ го-
дине у бици код ___________________________.

13. Први дукљански владар био је ___________________________________,
док се први познати босански бан звао _________________________.

14. Стефан Немањић владао је од __________ до _________ године.
15. У време цара Душана, Епиром је владао његов полубрат, деспот

________________, а Тесалијом његов војсковођа, кесар ______________.
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16. Краљ Вукашин гине у бици ______________________________, а његов
син, Марко, погинуо је у бици _________________________________.

17. Дело Небески весник у ___________ веку, написао је __________________
_______________________________.

18. У Тридесетогодишњем рату, предвођена баварским војводом, _____________
године, образована је ___________________________ лига.

19. После нас потоп била је изрека _________________________________, а
Држава, то сам ја била је изрека _______________________________.
(наведите имена владара)

20. У европском делу Турског царства сва земља је припадала држави, одно-
сно султану и звала се _______________________________ земља, а
најмањи феудални посед у Турској звао се _________________________.

21. Означите акте донете за време Кромвела:
а. Петиција о правима б. Закон о супрематији
в. Инструмент владавине г. Навигациони акт
д. Декларација права ђ. Декларација о толеранцији

22. Заједничко ратовање Руса и Срба током Првог српског устанка трајало је
од __________________ до __________________ године.

23. Слободу вероисповести у Србији, неприкосновеност иметка и једнакост
свих грађана пред законом и судом први је гарантовао ___________________
устав, донет _____________ године.

24. Вакцину против беснила открио је _______________________________, а
бацил туберкулозе, узрочника најопaсније болести тог времена, открио је
_____________________________.

25. Румунија је у Први светски рат ушла ______________ године, на страни
_________________________.

Наведите име аутора и назив дела из којег је цитиран одломак.
26. Мефистофелес: Дабоме, кад шест дана Бог мучи се кô ђаво, / па себи сâм

на крају каже:
      браво! – / тад мора нешто пристојно изаћи.

_______________________________________________________________
27. Из једне авлије у којој је била и Паша са другарицама бачен је струк кало-

пера пред Ћоркана.
_______________________________________________________________

28. Заборавио сам јутрос песму једну ја, као да је песма била
срећа моја сва.

песму једну у сну што сам сву ноћ слушао: Заборавио сам јутрос
песму једну ја.

да је чујем узалуд сам данас кушао,
_______________________________________________________________
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Препознајте књижевни лик о којем се говори у цитату.
29. Том надом волео је он њега, другог и последњег, више од Ђорђа [...] Ву-

кашин је личио на њега и по снази и по нарави.
_______________________________________________________________

30. Прича о трагедији виртуоза на виолини који је [...] кад се најмање могао
томе надати, изнаказио руку, и тиме се упропастио и онеспособио за даљу
каријеру.
_______________________________________________________________

31. Одмах је одлучио да у недељу оде тамо, то је свакако потребно, процес је
покренут, и он се мора супротставити, јер прво ислеђење треба да буде и
последње.
_______________________________________________________________

32. Понекад су смрзнуте равнице прекривене покорицом плавичастог иња
које одбија трепераву светлост разузданог месеца.
Значење подвучених речи остварује се кроз:
а) симбол,      б) алегорију,      в) метафору,      г) метонимију.

33. Кад се жени Радановић Лазо,
он испроси лепоту девојку.
Подвучена стилска фигура зове се:
а) симплоха, б) асиндетон, в) контраст,
г) апострофа, д) (стални) епитет.

34. Кад неко примењује ДРАКОНСКЕ МЕРЕ, то значи да поступа:
а) мудро и праведно с наглашеном одмереношћу;
б) обзирно, с изразитим разумевањем и благошћу;
в) претерано оштро, строго, неумољиво, свирепо;
г) пристрасно, не марећи за прописе и правду.

35. Заокружите слова испред двеју књижевних врста које не припадају епи-
ци.
а) новела б) спев в) епска песма г) поема
д) приповетка ђ) роман е) фарса  ж) бајка

36. Научна и критичка дела која расправљају о књизи, писцу, предмету, појави
или епохи, које појединац проучава, означавају се термином:
а) примарна литература, б) секундарна литература,
в) фуснота, г) дигресија.

37. Заокружите слово испред тачне тврдње.
а) Своју нову азбуку Вук је први пут применио у Писменици сербскога
 језика штампаној 1818.
б) Књижевни договор у Бечу потписали су Вук Караџић и Јернеј Копитар.
в) Реформа Саве Мркаља олакшала је Вуку Караџићу коначну реформу
 ћирилице.
г) Митрополит Стратимировић био је један од највећих савезника Вука

Караџића.
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38. Заокружите слова испред назива двеју гласовних промена које су изврше-
не у речи САЗВЕЖЂЕ.
а) једначење сугласника по звучности
б) палатализација
в) сибиларизација
г) превој вокала
д) јотовање
ђ) једначење сугласника по месту изговора

39. Заокружите слова испред граматичког броја и рода именице ДУГМАД.
а) једнина  б) множина; в) мушки  г) женски  д) средњи

40. Антоним придева ЛЕП је реч:
а) ружан,    б) леп (смеса од креча),    в) очаравајући,    г) диван.

41. Морфеме подвучене у номинативу једнине придева ХРАСТОВ и номина-
тиву множине именице ХРАСТОВИ по врсти су:
а) наставак за облик и инфикс, б) суфикс и инфикс,
в) наставак за облик и суфикс, г) суфикс и суфикс.

42. Она предлаже да се сутра састанемо ту, па да пођемо у разгледање гра-
да.
Подвучене речи у реченици по врсти су:
а) прилог и глагол, б) речца и глагол,
в) заменица и глагол, г) прилог и именица.

43. Ушуњала сам се у кухињу и тешким старинским кључем забравила вра-
та.
Подвучени падежни облици у реченици су:
а) инструментал и акузатив, б) инструментал и номинатив,
в) инструментал и генитив, г) локатив и номинатив.

44. Мада уздржано и с извесним оклевањем, цењени критичар Михајлов
признаје да се Вероникин дебитантски филм много гледа, и то захваљујући
добром гласу који га прати.
Подвучени глаголски облик у реченици је:
а) инфинитив, б) императив, в) имперфекат,
г) перфекат, д) презент.

45. Одредите колико је предикатских реченица садржано у датој реченици.
Непрекидно вежбање и стални ратови били су учинили од њега таквог
мајстора одвођења људи у рат да је предвиђао сваки, и најмањи, догађај
који ће се десити и могао, унапред, да прориче и ситнице.
а) 7      б) 6      в) 5      г) 4      д) 3

46. Зурио је у мрак, у тајанствене, дахом ноћи обавијене, сенке на ивици
шуме.
Подвучени део реченице у служби је:
а) атрибута, б) правог објекта,
в) одредбе места, г) неправог објекта.
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47. У соби беше полумрак; само су два кандила горела пред иконама.
Независни однос којим су повезане подвучене реченице је:
а) раставни,    б) саставни,    в) искључни,    г) супротни,    д) закључни.

48. Први сумрак доћи ће тек много доцније, премда је плима летње светло-
сти већ почела да усахњује.
Подвучена зависна реченица је:
а) изрична, б) узрочна, в) последична,
г) допусна, д) временска, ђ) условна. 

49. Допуните реченице тако што ћете на сваку линију уписати слово које од-
говара исправном облику речи.
На списку је .................  а) триста тридесет пети / б) тристатридесетпети
Опет ми се .................... в) супротставља / г) супродставља

50. Подвуците речи у којима су направљене граматичке или правописне греш-
ке.
– Смештена између планина Таре и Златибора, Мокра Гора је долина у
Западној Србији, у чијој се близини налазе клисуре Белог Рзава и Камиш-
ке реке, изнад којих се уздижу бројни врхови и превоји – навео је наш 
несуђени водич, истичући неукост и непознавање географије званичних 
пратиоца групе.
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КЉУЧ 3–А

НАПОМЕНА

Речи написане у заградама могу, али и не морају да буду написане у 
одговорима.

1. Кносос, Микена
2. Ликург, IX
3. Темистокле, Ксантип
4. јавно или дизањем руку, тајно
5. 404., Лисандар
6. б, в, д
7. 509., 284.
8. народни трибуни, Вето или Забрањујем
9. Аускулума, 279.

10. III, II
11. а, ђ
12. 627., Ниниве
13. Јован Владимир, Борић
14. 1196., 1228.
15. Симеон Палеолог, Прељуб
16. на Марици, на Ровинама
17. XVII, (Галилео) Галилеј
18. 1609., Католичка
19. Луја XV, Луја XIV
20. миријска, тимар
21. в, г
22. 1807., 1812.
23. Сретењски, 1835.
24. (Луј) Пастер, (Роберт) Кох
25. 1916., Антанте
Назив дела може али не мора бити стављен међу наводнике.
26. (Јохан Волфганг) Гете „Фауст“
27. (Иво) Андрић „На Дрини ћуприја“
28. (Владислав Петковић) Дис „Можда спава“
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29. Аћим Катић
30. Иван Галеб
31. Јозеф К.
32. в)
33. д)
34. в)
35. г), е)
36. б)
37. в)
38. д), ђ)
39. а), г)
40. а)
41. б)
42. г)
43. а)
44. д)
45. г)
46. а)
47. в)
48. г)
49. а), в)
50. – Смештена између планина Таре и Златибора, Мокра Гора је долина у 

Западној Србији, у чијој се близини налазе клисуре Белог Рзава и Камиш-
ке реке, изнад којих се уздижу бројни врхови и превоји – навео је наш 
несуђени водич, истичући неукост и непознавање географије званичних 
пратиоца групе.
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3–Б

1. Ујединитељ Крита звао се _____________________________, док је Атику
ујединио ______________________________.

2. По укидању монархије, а пре Солонових реформи, органи власти у Атини
били су:
а. Веће 400 б. Еклесија в. девет архоната
г. петорица ефора д. Ареопаг ђ. Веће 500

3. Последња већа битка у Грчко-персијским ратовима вођена је код реке
__________________________ и то ____________ године пре нове ере.

4. Први грчки историчар био је ________________________, а највећи грчки
историчар био је __________________________.

5. Најважнија Хесиодова дела су ____________________________________
и ____________________________________________.

6. Александрија у Египту основана је _______________ године пре нове ере,
а остаће запамћена, између осталог и по светионику званом
__________________ који је био једно од седам чуда античког света.

7. Највећи непријатељи Римљана у доба краљева били су __________________,
а њихово врховно божанство звало се _______________.

8. Народни трибуни бирани су на _____________________________, док је
власт диктатора могла да траје највише _____________________ месеци.

9. Римљани су коначно поразили Пира победом у бици код ______________
_________________________ вођеној __________ године пре нове ере.

10. Вођа популара био је ________________________________, док је вођа
оптимата био __________________________________.

11. Теодосијев кодекс у ________ веку донео је ________________________.
12. Прве мисионаре у Великоморавску кнежевину довео је кнез ___________

____________________________ у _______________ веку.
13. Родоначелник династије која је крајем ____________ века дошла на власт

у Рашкој био је жупан ______________________.
14. Краљ Владислав је владао Србијом од _____________ до 1243. године, а

његова најзначајнија задужбина је манастир ________________________.
15. Алексије I довео је на власт у Византији династију ______________________,

док је последња византијска династија била династија ________________
__________________.

16. Цара Душана наследио је његов син ________________________, али се,
готово у исто време, за цара прогласио и Душанов полубрат ___________
___________________________________.
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17. Кристифор Колумбо био је родом из града _____________________________,
а пловио је за рачун ________________________________ . (име државе)

18. Нантски едикт је ______________ године донео француски краљ _______
__________________________.

19. Московска кнежевина ослободила се татарске власти ______________ го-
дине за владавине ____________________________________________.

20. Прагматичну санкцију издао је ____________ године хабзбуршки владар
________________________________.

21. На тлу Северне Америке, прва колонија коју је основала Енглеска у
Вирџинији била је ____________________________________________, а
прва колонија коју је основала Француска била је ___________________.

22. Прва већа битка у Првом српском устанку вођена је _____________ годи-
не на ________________.

23. Почетком XIX века, у Београдском пашалуку, било је око ____________
спахилука, а цео пашалук био је подељен на дванаест _______________.

24. Никола Тесла рођен је _______________ године, у Лици, у месту
______________.

25. Милан Обреновић владао је Србијом од _____________ до 1889. године, а
Александар Обреновић од 1889. до _________________ године.

Наведите име аутора и назив дела из којег је цитиран одломак.
26. Швајцарко: Неће бити још много дана кад се у кошуљи може седети на

сунцу. (Катрин показује на једно дрво.)
_______________________________________________________________

27. – Уплашио си ме, Ракитка, ето шта је! – окрену се Грушењка с осмехом 
Аљоши.
_______________________________________________________________

28. На крају, ипак, дође један дан живота, – дан тужан, и празан, и
знан,

кад човек не жели више да се бори, кад све бива једно, јер се све
прегори.

кад му дух затражи какав виши план
_______________________________________________________________

Препознајте књижевни лик о којем се говори у цитату.
29. Јер зна се да сада само она, само из њине куће, једино још ефенди-Митина

кћи што може бити тако лепа, а ниједна друга.
_______________________________________________________________

30. Од свег живота, размишљајући, остадоше му светле у памети и сад, само
оне сјајне, чисте звезде, и [...] безгранична завејана Русија, куда мишљаше
да се одсели.
_______________________________________________________________
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Препознајте књижевни лик чије су речи цитиране.
31. Видим, одуљило се ово моје тамновање на правди Бога. Док сам оно деве-

рао с јадним Ћамилом и бринуо због њега, некако сам мање мислио на
себе и своју невољу.
_______________________________________________________________

32. Двадесетак сељака се сложи, али не сувише гласно, па се гуњеви зањихаше
ка шињелима, шињели устукнуше неколико корака ка гомили коња у не-
реду, онда кренуше, па стадоше.
Значење подвучене речи остварује се кроз:
а) метафору,      б) метонимију,      в) алегорију,      г) симбол.

33. Изнад њеног кревета, по зидовима, висе венчићи сувог смиља, жутог
као восак.
Подвучена стилска фигура зове се:
а) хипербола, б) поређење, в) персонификација,
г) апострофа, д) симплоха.

34. Израз ДАНАЈСКИ ДАР означава:
а) одавање почасти највећем јунаку, тако што му се признају одважност,
   надмоћ и херојство;
б) подмукао поклон из непријатељске руке, којег се треба чувати јер
   доноси несрећу;
в) веома вредан и скупоцен поклон припремљен несебично и с великом
   љубављу;
г) поклон који никако не одговара ономе коме је намењен, али је купљен
   у Грчкој.

35. Заокружите слово испред одређења које се односи на Бекетово дело
Чекајући Годоа.
а) роман б) трагедија в) драма у ужем смислу
г) епистола д) поема ђ) антидрама

36. Гласовно подударање речи/слогова на крајевима стихова, у теорији
књижевности се зове:
а) ритам, б) цезура, в) опкорачење,
г) строфа, д) рима, ђ) александринац.

37. Заокружите слово испред тачне тврдње.
а) Ћирило и Методије су превели црквене књиге са хебрејског на

 српскословенски.
б) Ћирило и Методије су превели црквене књиге са грчког на

 српскословенски.
в) Први словенски просветитељи били су, у IX веку, Грци Ћирило и
   Методије.
г) Први словенски просветитељи били су, у XI веку, Македонци Ћирило
   и Методије.
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38. Глагол ПОТЧИНИТИ и придев АНКИН примери су одступања од по
једне гласовне промене. Заокружите слова испред назива тих двеју гласов-
них промена.
а) промена о у е
б) једначење сугласника по звучности
в) превој вокала
г) сажимање вокала
д) једначење сугласника по месту изговора
ђ) јотовање
е) губљење сугласника
ж) палатализација

39. Заокружите слова испред граматичког броја и рода именице МОМЧАД.
а) једнина  б) множина; в) мушки  г) женски  д) средњи

40. Реч ДРЕН, у значењу ониско дрво или грм са црвеним плодом киселот-
рпког укуса; и реч ДРЕН, у значењу подземна одводна цев за исушивање
влажног, мочварног земљишта, илуструју:
а) синонимију,    б) антонимију,    в) хомонимију,    г) полисемију.

41. Реч ПАПИРНАТ по саставу је:    а) проста,   б) изведена,   в) сложена.
42. Досетила сам се ко је његова преузвишеност – нисам га морала питати.

Подвучене речи у реченици по врсти су:
а) заменица и именица, б) заменица и придев,
в) речца и именица, г) речца и придев.

43. Поточић је бешумно вијугао око дрвећа које је упола разголитила јесен.
Подвучени падежни облици у реченици су:
а) генитив и акузатив, б) локатив и акузатив,
в) генитив и номинатив, г) локатив и номинатив.

44. Веровао је да ће, ако буде откривен, вешто измислити неку уверљиву при-
чу, којом ће лако опчинити и убедити лаковерну девојку.
Подвучени глаголски облик у реченици је:
а) презент, б) потенцијал, в) имперфекат,
г) футур други, д) перфекат.

45. Одредите колико је предикатских реченица садржано у датој реченици.
После тога, неколико дана узастопце, Маша га је прилично често сусрета-
ла не показујући да га нарочито примећује, али неочекивано она поче о
њему сасвим друкчије мислити.
а) 2      б) 3      в) 4      г) 5      д) 6

46. Овај учитељ свиде се Кирилу Петровичу због своје пријатне спољашњости
и непосредна понашања.
Подвучени део реченице у служби је:
а) правог објекта, б) неправог објекта,
в) одредбе узрока, г) одредбе начина.
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47. Он би долазио с јахања, знојан и зарумењен, а Сара би унела сахан с мас-
линама или би га служила хладном водом и алвом.
Независни однос којим су повезане подвучене реченице је:
а) раставни, б) саставни, в) закључни,
г) искључни, д) супротни.

48. Сећања и речи држим се као што се човек држи за ограду на високом
месту.
Подвучена зависна реченица је:
а) условна, б) узрочна, в) последична,
г) начинска (поредбена), д) месна, ђ) намерна. 

49. Допуните реченице тако што ћете на сваку линију уписати слово које од-
говара исправном облику речи.
Њихово знање је процењено на свега 17 ............... а) процента /

б) процената
Остала је ........................ да учи. в) кући / г) код куће

50. Подвуците речи у којима су направљене граматичке или правописне греш-
ке.
На протестном скупу аустриских уметника који се противе спровођењу
недавно донешених прописа о странцима и азилантима, одржаном на
Омладинском Тргу у Бечу, учествовало је више од двадесет пет хиљада
људи.
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КЉУЧ 3–Б

НАПОМЕНА

Речи написане у заградама могу, али и не морају да буду написане у 
одговорима.

1. Минос или Миној, Тезеј
2. б, в, д
3. Еуримедонт, 468.
4. Херодот, Тукидид
5. Теогонија или Рађање богова, Послови и дани
6. 331., Фарос
7. Етрурци, Тинија
8. годину дана, шест
9. Беневента, 275.

10. (Гај) Марије, (Корнелије) Сула
11. петом, Теодосије II
12. Растислав, IX
13. XI, Вукан
14. 1234., Милешева
15. Комнина, Палеолога
16. Урош (Нејаки), Симеон Палеолог
17. Ђенове, Шпаније
18. 1598., Анри IV
19. 1480., Ивана III Васиљевича
20. 1713., Карло VI
21. Џемстаун, Квебек
22. 1804., Дрлупи
23. 900, нахија
24. 1856., Смиљану
25. 1868., 1903.
Назив дела може али не мора бити стављен међу наводнике.
26. (Бертолд) Брехт „Мајка Храброст и њена деца“
27. (Фјодор Михајлович) Достојевски „Браћа Карамазови“
28. (Сима) Пандуровић „Родна груда“
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29. Софка
30. Вук Исакович
31. фра Петар
32. б)
33. б)
34. б)
35. ђ)
36. д)
37. в)
38. е), ж)
39. а), г)
40. в)
41. б)
42. а)
43. в)
44. г)
45. б)
46. в)
47. а)
48. г)
49. б), г)
50. На протестном скупу аустриских уметника који се противе спровођењу

недавно донешених прописа о странцима и азилантима, одржаном на
Омладинском Тргу у Бечу, учествовало је више од двадесет пет хиљада
људи.
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4–A

1. Други човек у Микени иза краља (ванакса) био је ____________________
______________________, док су најужи круг аристократа око владара чи-
нили тзв. __________________________________.

2. Најпознатији дорски полис је _____________________________ која је
основана у _____________ веку пре нове ере.

3. Криптије су организовали:
а. архонти б. краљеви в. ефори
г. ванакси д. геронти ђ. хелоти

4. Најмлађи од _________ олимпијских богова био је __________________.
5. У својим делима атинску демократију је славио чувени писац трагедија

_________________________________________.
6. Александар Македонски победио је индијског краља _________________

у бици која се одиграла на реци __________________________________.
7. Оснивање града Рима, ________________ године пре нове ере, пратио је

несрећни догађај. ___________________ је убио свог брата близанца
_______________________, јер га је ометао у изградњи бедема.

8. Означите редовне магистрате:
а. ликтори б. цензори в. едили
г. диктатори д. квестори ђ. народни трибуни

9. Најважније битке Првог пунског рата биле су битка код рта Мила, вођена
___________________ године пре нове ере, и битка код ________________
______________________ која се одиграла 241. године пре нове ере.

10. Прве римске провинције биле су ________________________________ и
_______________________________________.

11. У IV веку, историчар _________________________________________ је
својим делом наставио Историје које је написао његов узор, велики рим-
ски историчар ______________________________________.

12. Рат двеју ружа окончан је битком код Босфорта, ______________ године, а
последица овог рата биће долазак на власт династије ________________.

13. Први краљ Дукље био је ___________________________ који је крунисан
_________________ године.

14. Краља Радослава је наследио _____________________________ који је
владао од 1234. до __________________ године.

15. Стефан Првовенчани крунисан је у манастиру ____________________, док
је Твртко I крунисан у манастиру __________________________________.
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16. Осман је имао титулу __________________________, а Бајазит титулу
__________________________________.

17. Темеље физике у новом веку поставио је научник ____________________
_____________________________.

18. Означите државе у којима се није развила монархија просвећеног апсолу-
тизма:
а. Шпанија б. Русија в. Аустрија
г. Пруска д. Тоскана ђ. Венеција

19. У време Михаила Романова сталешка скупштина племства звала се _____
______________________________________, а _______________________
су били једна врста министарстава.

20. Двоје најистакнутијих владара Аустрије, великих поборника просвећеног
апсолутизма, били су __________________________________________ и
њен син, ___________________________________.

21. Декларација независности донета је ________________ године, а Устав
САД донет је _________________ године.

22. Милош Обреновић је прво носио титулу _________________ коју је, чим
је склопио мир са Марашлијом, заменио титулом ____________________.

23. Први устав Србије, Сретењски устав, донет _________________ године,
важио је само ____________ дана.

24. Међу осуђенима на смрт због Тимочке буне која је избила ________________
године, био је и чувени политичар ________________________________
који је побегао у Бугарску и тако сачувао живот.

25. Напредна странка, блиска двору Обреновића, са малим прекидима била је
на власти од ___________________ до ___________________ године.

Наведите име аутора и назив дела из којег је цитиран одломак.
26. Министри се слажу. Шефови опозиције, такође. Официри су још одлучнији.

Престолонаследник се иронично смешка Вукашину.
_______________________________________________________________

27. Маргарета: Пред оком већ ми улица се сија и оне баште блажен кут
на којој видех тебе први пут, где чекасмо те Марта и ја.
_______________________________________________________________

28. И акорд звони... Све у сјају јачем Из кута мукло бије сахат стари.
кандило трепти и собу ми зари... Ја склапам очи и од среће плачем...
_______________________________________________________________

Препознајте књижевни лик о којем се говори у цитату.
29. Непозната земља, по којој је ратовао, сасвим га је заморила, а имао је и

много мртвих. Састанак са оном матором Принцезом гризао га је у мозгу
као црв.
_______________________________________________________________
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30. После два-три дана било је јасно да га неће испитивати због дугих разго-
вора са Ћамилом.
_______________________________________________________________

Препознајте књижевни лик чије су речи цитиране.
31. Уочи тог дана били смо у полицијској станици и ја сам посведочио да је

девојка „увредила“ Ремона.
_______________________________________________________________

32. У пукотинама стена угнездиле су се дивље цикламе.
Значење подвучене речи остварује се кроз:
а) метонимију,     б) метафору,     в) алегорију,     г) симбол.

33. Лежи куја жута украј жута пута.
Подвучена стилска фигура зове се:
а) асиндетон, б) полисиндетон, в) анафора,
г) епифора, д) алитерација, ђ) асонанца.

34. Израз ПАНДОРИНА КУТИЈА (ПОСУДА, СУД) означава:
а) поклон намењен жени која је лепша од свих осталих;
б) поклон који је извор сваког зла јер изазива невоље и свађе;
в) веома вредан, скупоцен поклон, који се завређује жртвом;
г) поклон који се даје када човек жели да се помири с неким.

35. Заокружите слово испред одређења које се односи на Павићево дело Ха-
зарски речник.
а) роман есеј б) роман река  в) роман хроника
г) психолошки роман д) поетски роман ђ) роман лексикон

36. Заокружите слово испред назива форме приповедања у трећем лицу об-
ликоване као непосредно изношење осећања и мисли књижевног јунака.
а) доживљени говор б) унутрашњи монолог
в) солилоквијум г) ретардација

37. Заокружите слово испред тачне тврдње.
Систем модерног српског језика заснован на народном језику дефинисао
је:
а) Ђура Даничић у полемичкој расправи Рат за српски језик и правопис,
   објављеној 1847;
б) Ђура Даничић у Историји облика, објављеној 1874;
в) Вук Караџић у Писменици сербскога језика, својој првој граматици,
   објављеној 1814;
г) Вук Караџић у Српском рјечнику и Српској граматици, штампаним у
   једној књизи, 1818.

38. Заокружите слова испред назива двеју гласовних промена које су изврше-
не у речи УПРОПАШЋЕН.
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а) једначење сугласника по звучности
б) палатализација
в) сибиларизација
г) превој вокала
д) јотовање
ђ) једначење сугласника по месту изговора

39. Заокружите слова испред граматичког броја и рода подвученог придева.
Ћопићева збирка Башта сљезове боје једним делом говори о детињству.
а) једнина  б) множина; в) мушки  г) женски  д) средњи

40. Реч БЛАГО, у значењу велика вредност у новцу или другим драгоцено-
стима; и реч БЛАГО, у значењу на благ начин, са благошћу, илуструју:
а) синонимију,    б) антонимију,    в) хомонимију,    г) полисемију.

41. Глагол ПРЕПОРОДИТИ састављен је од:
а) четири морфеме, б) пет морфема,
в) шест морфема, г) седам морфема.

42. Овај учитељ свиде се Кирилу Петровичу због своје пријатне спољашњости
и непосредна понашања.
Подвучене речи у реченици по врсти су:
а) заменица и придев, б) заменица и именица,
в) придев и именица, г) придев и придев.

43. И прстом сам показао савршени одраз неравног стења и шиљатих кула
у бистрој, мирној води.
Подвучени падежни облици у реченици су:
а) акузатив и генитив, б) номинатив и акузатив,
в) акузатив и акузатив, г) номинатив и генитив. 

44. Казах јој да се још нећу опраштати – наћи ћу мало времена да свратим
сутрадан ујутру.
Подвучени глаголски облик у реченици је:
а) футур други, б) потенцијал, в) футур први,
г) презент, д) имперфекат.

45. Одредите колико је предикатских реченица садржано у датој реченици.
Пси залајаше, али кад су познали Антона, ућуташе и почеше махати чупа-
вим реповима.
а) 2      б) 3      в) 4      г) 5      д) 6

46. Кад год би изишао пред њега командант тога батаљона, угојени мајор
Узунић, он је расејано гледао увек некуд мимо њега.
Подвучени део реченице у служби је:
а) правог објекта, б) неправог објекта,
в) логичког субјекта, г) апозиције.

47. На средини травњака стајала је једна велика дуња, пуна древних кврга и
сва искривљена, а под њом се шепурио нов сточић са двема столицама.
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Независни однос којим су повезане подвучене реченице је:
а) раставни, б) саставни, в) искључни,
г) закључни, д) супротни.

48. Увек је трагао за скривеним значењем, јер је живот схватао као лекцију
из које се мора извући поука.
Подвучена зависна реченица је:
а) изрична, б) узрочна, в) последична,
г) намерна, д) начинска (поредбена), ђ) односна.

49. Допуните реченице тако што ћете на сваку линију уписати слово које од-
говара исправном облику речи.
Радо учествује у свим активностима ......................... а) дијаспоре /

б) диаспоре
................................. те упознала с дечком?  в) Јер / г) Јел’

50. Подвуците речи у којима су направљене граматичке или правописне греш-
ке.
Примедбама наших гледаоца придружио се и најстрожи критичар шпан-
ске фудбалске репрезентације, наш коментатор, некријући незадовољство
због слабе игре сведског и европског првака, једине репрезентације којој
је до сада пошло за руком да освоји три узастопна велика такмичења (ЕП
2008, 2012. и СП 2010).
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КЉУЧ 4–А

НАПОМЕНА

Речи написане у заградама могу, али и не морају да буду написане у 
одговорима.

1. лавагет, пратиоци
2. Спарта, IX
3. в
4. 12, Хермес
5. Еурипид
6. Пора, Хидаспу
7. 753., Ромул, Рема
8. в, д, ђ
9. 260., Егатских острва

10. Сицилија, Сардинија
11. (Амијан) Марцелин, Тацит
12. 1485., Тјудора
13. Михаило, 1077.
14. Владислав, 1243.
15. Жичи, Милешеви
16. емира, султана
17. Јохан Кеплер
18. а, ђ
19. Земски сабор, прикази
20. Марија Терезија, Јосиф II или Јозеф II
21. 1776., 1787.
22. вожда, кнеза
23. 1835., 55
24. 1883., Никола Пашић
25. 1880., 1887.
Назив дела може али не мора бити стављен међу наводнике.
26. (Добрица) Ћосић „Време смрти“ (I)
27. (Јохан Волфганг) Гете „Фауст“
28. (Алекса) Шантић „Претпразничко вече“
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29. Вук Исакович
30. фра Петар
31. Мерсо
32. б)
33. д)
34. б)
35. ђ)
36. а)
37. г)
38. д), ђ)
39. а), г)
40. в)
41. б)
42. б)
43. а)
44. в)
45. в)
46. г)
47. д)
48. б)
49. а), г)
50. Примедбама наших гледаоца придружио се и најстрожи критичар шпан-

ске фудбалске репрезентације, наш коментатор, некријући незадовољство
због слабе игре сведског и европског првака, једине репрезентације којој
је до сада пошло за руком да освоји три узастопна велика такмичења (ЕП
2008, 2012. и СП 2010).
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4–Б

1. Краљ се у Микени и ахајским краљевинама називао _________________,
док је у државицама Хомерског доба носио титулу __________________.

2. Најзначајније грчке колоније на западној обали Мале Азије биле су:
а. Тарент б. Сиракуза в. Ефес
г. Сидон д. Тир ђ. Милет

3. Тиранију у Атини завео је ______________________ у ____________ веку
пре нове ере.

4. Делски савез ће _____________ године пре нове ере прерасти у ________
______________________________ савез.

5. Да управљање државом треба препустити средње имућним грађанима
сматрао је филозоф __________________________________________.

6. Александар Македонски је захваљујући победи у бици на Гранику
освоји_________________, док је после битке код Иса заузео ___________
__________________________ градове.

7. Народне скупштине у римској републици називале су се ______________.
8. Седнице Сената током римске републике сазивали су:

а. претори б. едили в. квестори
г. конзули д. цензори ђ. народни трибуни

9. Картагински војсковођа, Ханибал, је победио Римљане у бици код
_____________________________________________, 217. године пре нове
ере и у бици код Кане вођеној ______________ године пре нове ере.

10. Корнелије Сула завео је диктатуру у Риму _____________ године пре нове
ере, а потом се добровољно повукао са власти _____________ године пре
нове ере.

11. Стварање тетрархије започео је Диоклецијан који је за савладара узео
_________________________ доделивши му титулу _________________.

12. Систем тзв. општег права почео је да се примењује у Енглеској захваљујући
делатности ____________________________________ судова у време
краља ___________________________.

13. Први забележени хришћански чланови династије Властимировића били су
_____________________ и __________________________________.

14. Трећи син Стефана Првовенчаног, краљ_____________________________,
владао је Србијом од 1243. до __________ године.

15. Србија је постала архиепископија _______ године, а њено седиште било је
у ______________________.
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16. Унук деспота Ђурђа Бранковића звао се _____________________________
_____________, познатији у народној традицији као _________________.

17. Учење Мартина Лутера је осуђено и одбачено на сабору у
__________________________, одржаном _____________ године.

18. Католичке провинције Низоземске, остајући верне шпанској круни, обра-
зовале су _____________________ унију и то ________________ године.

19. Петар Велики је у Русији, орган власти који се звао ___________________
____________________________ заменио сенатом, а државу је новом ад-
министративном мером поделио на ______________________________.

20. Орган власти у чијим рукама је Марија Терезија концентрисала сву управу
био је _____________________________________, а поред њега постојала
су и министарства.

21. Председник Уставотворне скупштине у Филаделфији, а потом и председ-
ник САД био је __________________________________________________
__ и за председника је биран у __________ мандата.

22. Током Првог српског устанка, Законик о суду донет је _______________
године на скупштини одржаној у _________________________________.

23. Према Турском уставу из 1838. године, суд је независтан и тростепен: ми-
ровни, ________________________________ и ___________________.

24. Вођа Либералне странке био је ______________________________, а вођа
радикалне странке био је ________________________________________.

25. У Први балкански рат ________________ године, прва је ушла _________
______________________.

Наведите име аутора и назив дела из којег је цитиран одломак.
26. Чим су изашли из Ниша и пошли низ јужну Мораву, Богдан Драговић је

оставио Ивана Катића у углу вагона [...] и преместио се уз врата: [...] гледа
Мораву и мисли о Наталији.
_______________________________________________________________

27. Маргарета (грлећи га и узвраћајући пољубац): Мили мој! Од свег срца си
ми драг! (Мефистофелес куца на врата.)
_______________________________________________________________

28. Да ме виде, дођу очи, и ја видим тад њене очи, њено лице, њено
пролеће

и те очи, и ту љубав, и тај пут среће; у сну видим, али не знам што
не видим сад.

_______________________________________________________________

Препознајте књижевни лик чије су речи цитиране.
29. Како се лијечи празно срце, Исхаче, приказо, што је увијек наново измишља

моја немоћ?
_______________________________________________________________
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30. Видео сам како се из те до малочас безобличне публике дижу, један по
један, директор и настојник старачког дома, стари Томас Перез, Ремон,
Месон, Саламано...
_______________________________________________________________

Препознајте на основу цитата књижевни лик о којем се говори.
31. Његов процес није био потпуно непознат, иако још није сасвим јасно ко о

њему зна и колико.
_______________________________________________________________

32. И? – упита дечак бришући сан са очију (но знао је да ће га, као и увек,
њена прича успавати, узалудан је сав његов напор).
Значење подвучене речи остварује се кроз:
а) метонимију,      б) симбол,      в) алегорију,      г) метафору.

33. Кишом умивене липе и усамљени чемпрес стидљиво су се помаљали из
рушевина.
Подвучена стилска фигура зове се:
а) хипербола, б) поређење, в) персонификација,
г) апострофа, д) симплоха.

34. Кад је неко БОГАТ КАО КРЕЗ, то значи да је:
а) недовољно богат, б) богат али не задуго,
в) неизмерно богат, г) богатство стекао преваром.

35. Збирка песама Десанке Максимовић Тражим помиловање састављена је
од:
а) балада, б) дескриптивних песама,
в) љубавних песама, г) родољубивих песама,
д) социјалних песама, ђ) рефлексивних песама,
е) елегија, ж) поема.

36. Заокружите слово испред назива форме приповедања у првом лицу унутар
које се прате мисли и осећања књижевног јунака, који нису хронолошки,
логички ни граматички уређени, већ се нижу у слободним асоцијацијама.
а) доживљени говор б) унутрашњи монолог
в) солилоквијум г) ретардација

37. Заокружите слово испред назива оног језика којим су писали просве-
титељски писци с краја XVIII и почетком XIX века.
а) српскословенски језик б) рускословенски језик
в) српски језик г) руски језик
д) славеносрпски језик

38. Заокружите слова испред назива двеју гласовних промена које су извршене
при грађењу речи ГОРЧИНА.
а) једначење сугласника по звучности б) непостојано а
в) сибиларизација г) палатализација
д) јотовање ђ) губљење сугласника



Пример 1

42

39. Заокружите слова испред граматичког броја и рода подвученог придева.
Шекспирове трагедије подстичу гледаоце на размишљање о људским
страстима.
а) једнина  б) множина; в) мушки  г) женски  д) средњи

40. Ако реч ДРОМБУЉАТИ означава а. свирати у дромбуљу; и б. говорити
којешта, блебетати, онда значења те речи илуструју:
а) хомонимију,      б) антонимију,      в) синонимију,      г) полисемију.

41. Морфеме подвучене у глаголу ПРЕПОРОДИТИ и придеву ПРЕДШКО-
ЛАЦ по врсти су:
а) инфикс и инфикс, б) инфикс и корен,
в) префикс и суфикс, г) префикс и корен. 

42. У средишњем Поморављу уторак је сматран даном веома повољним за
рад.
Подвучене речи у реченици по врсти су:
а) прилог и именица, б) прилог и глагол,
в) придев и именица, г) придев и глагол.

43. Устао је и почео да тражи пут ка кући, али је дуго још лутао по непознатој
шуми.
Подвучени падежни облици у реченици су:
а) датив и датив, б) локатив и датив,
в) датив и локатив, г) локатив и локатив. 

44. На крају његове владавине, у тврђаву је био заточен свако на кога би се
посумњало да је непријатељ царства или да снује какву неподопштину.
Подвучени глаголски облик у реченици је:
а) плусквамперфекат, б) потенцијал, в) имперфекат,
г) перфекат, д) футур други.

45. Одредите колико је предикатских реченица садржано у датој реченици.
Премда је сумрак био гушћи сваки пут када бих подигао поглед, још увек
сам могао да видим вијугаво плаветнило запенушане реке, која је проти-
цала дуж пута.
а) 6         б) 5         в) 4         г) 3         д) 2

46. Свака ствар може се рећи на благ начин, а да не изгуби ништа од своје
убојитости.
Подвучени део реченице у служби је:
а) одредбе узрока, б) одредбе начина,
в) неправог објекта, г) правог објекта.

47. Она одједном закорачи на камену плочу пред прагом, затвори врата за со-
бом и поче усиљено да се смеши.
Независни однос којим су повезане подвучене реченице је:
а) саставни, б) раставни, в) закључни,
г) искључни, д) супротни.
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48. Наше разуздане шале прекиде Миона, која уђе носећи ибрик с кафом и
сахан пун ратлука.
Подвучена зависна реченица је:
а) условна, б) последична, в) узрочна,
г) изрична, д) намерна, ђ) односна.

49. Допуните реченице тако што ћете на сваку линију уписати слово које од-
говара исправном облику речи.
Не завиди ти Зоран, он није ...................... човек. а) зависан / б) завистан
Она је од ......................... свих нас. в) вишља / г) виша

50. Подвуците речи у којима су направљене правописне грешке.
Према непровереним подацима, Организација за економску сарадњу и
развој (ОЕЦД), основана хиљаду деветсто шездесете године, процењује да
је бруто домаћи производ земаља чланица растао спорије у првом
тромесечију ове године него у предходна три месеца, док је Амерички
бруто домаћи приход био у благом порасту.
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КЉУЧ 4–Б

НАПОМЕНА

Речи написане у заградама могу, али и не морају да буду написане у 
одговорима.

1. ванакс, базилеус
2. в, ђ
3. Пизистрат, VI
4. 454., Атински поморски
5. Аристотел
6. Малу Азију, феничанске
7. комиције
8. г
9. Тразименског језера, 216.

10. 82., 79.
11. Максимијана, августа
12. краљевих или краљевских, Хенрија I
13. Петар, Стефан
14. Урош I, 1276.
15. 1219., Жичи
16. Вук Гргуревић, Змај Огњени Вук
17. Вормсу, 1521.
18. Араску, 1579.
19. бојарска дума, губерније
20. државни савет
21. Џорџ Вашингтон, два
22. 1805., Смедереву
23. окружни, апелациони
24. Јован Ристић, Никола Пашић
25. 1912., Црна Гора
Назив дела може али не мора бити стављен међу наводнике.
26. (Добрица) Ћосић „Време смрти“ (I)
27. (Јохан Волфганг) Гете „Фауст“
28. (Владислав Петковић) Дис „Можда спава“
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29. (Ахмед) Нурудин
30. Мерсо
31. Јозеф К.
32. г)
33. в)
34. в)
35. ђ)
36. б)
37. д)
38. б), г)
39. б), г)
40. г)
41. г)
42. в)
43. в)
44. а)
45. в)
46. б)
47. а)
48. ђ)
49. б), г)
50. Према непровереним подацима, Организација за економску сарадњу и

развој (ОЕЦД), основана хиљаду деветсто шездесете године, процењује да
је бруто домаћи производ земаља чланица растао спорије у првом
тромесечију ове године него у предходна три месеца, док је Амерички
бруто домаћи приход био у благом порасту.




