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О ОДСЕКУ
Академија васпитачко-медицинских струковних студија,
Одсек Алексинац је најстарија државна високошколска
установа у овом делу Србије, која наставља традицију
Учитељске школе у Алексинцу основане 1871. године и Више
школе за образовање васпитача основане 1993. године. Године
2007. ова установа постаје Висока школа за васпитаче
струковних студија и ради у складу са стандардима Болоњске
декларације, а исте године добија акредитацију и дозволу за рад
од стране Министарства просвете Владе Републике Србије.
Године 2019. школа постаје саставни део Академије
васпитачко-медицинских струковних студија
Лепа и опремљена зграда, дуга и богата традиција, велики
број студената на буџету и самофинансирању, велики број
доктора наука, магистара и специјалиста, пријатна радна
атмосфера, библиотека са фондом од преко
36.000 наслова, осавремењени кабинети, читаоница и спортски
терени, одлична сарадња са локалном заједницом и
предшколским установама, добра инфраструктура и географски
положај, диплома призната у Србији и иностранству – само су
неке од наших предности.
Поред редовне наставе, Одсек Алексинац организује бројне
културно-уметничке програме, промоције књига, изложбе
слика, излете и екскурзије, годишње прославе, пријем нове
генерације студената и сл.
Основна делатност Одсека је образовање васпитача за рад у
предшколским установама. Студије трају три године (180 ЕСПБ)
и свршени студенти стичу први степен високог образовања.
Одсек такође изводи акредитовани програм мастер
струковних студија у трајању од 4 семестра (две године) 120
ЕСПБ за 75 студената годишње.
УПИС СТУДЕНАТА
Упис студената у прву годину студија обавља се јавним
конкурсом у складу са Дозволом за рад и Законом о високом
образовању Републике Србије.
У школској 2021/2022. години Одсек ће уписати 70
студената, који се
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школују о трошку буџета Републике Србије и 75 студената
који сами плаћају школарину.
ОПШТИ УСЛОВИ
За упис у прву годину студија у школској 2021/2022.
могу конкурисати кандидати са претходно стеченим
средњим образовањем у четворогодишњем и трогодишњем
трајању, било ког профила.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Сви кандидати пре полагања класификационог испита
подлежу формалној провери физичких, говорних и
музичких способности.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља
се према општем успеху постигнутом у средњој школи и
успеху на класификационим тестовима из:
а) српског језика и књижевности и
б) опште културе и информисаности.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се
збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима
помножен са два.
По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а
највише 40 бодова.
На класификационим тестовима може се освојити
максимално по 30 бодова, укупно 60 бодова.
На основу укупног броја бодова формира се ранг листа
за упис кандидата.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе
копије докумената које се не враћају:
– пријава која се добија у Школи,
– сведочанства свих разреда средње школе,
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– диплому о положеном завршном испиту,
– извод из матичне књиге рођених,
– лекарско уверење,
– доказ о уплати надокнаде за проверу способности и
класификациони испит,
– лична карта или пасош.
Надокнада за проверу способности и класификациони
испит уплаћује се у износу од 6.000,00 динара на жирорачун Школе: 840-2106666-68 са позивом на број 742321-А.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа (све као код пријављивања)
- две фотографије (3,5х4,5),
- доказ о уплати од 3.000,00 динара (за индекс и ШВ
обрасце) и
- доказ о уплати прве рате школарине у износу од
11.250 динара (за самофинансирајуће студенте).
Школарину у износу од 45.000, 00 могуће је платити у 4
рате.
Уколико након јунског уписног рока остане слободних
места, Школа ће организовати и додатне уписне рокове у
септембру и октобру.
ПОСТУПАК КОНКУРИСАЊА И УПИСА

Пријављивање кандидата и предаја докумената
обавиће се у току маја и јуна 2021. године.
Провера говорних, физичких и музичких способности
кандидата обавиће се приликом пријављивања.
Резултати провере способности саопштавају се
непосредно након провере.
Датуми полагања класификационих испита, истицања
ранг листе и уписа кандидата биће благовремено објављени
на званичној страни Одсека www.vsvaspitacka.edu.rs након
приспећа уписне квоте од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.
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СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ЗА РАД
У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Предмети који се слушају у првој години студија
Назив предмета
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Семестар Пр.
Веж.

Oпшта психологија са
психологијом личности
Општа педагогија
Социологија
Култура говора
Енглески језик I
Социјални рад са децом и
младима
Пракса у вртићима I хоспитовање (једна недеља)
Психологија предшколског
детета
Књижевност за децу
Енглески језик II
Предшколска педагогија

I

3

1

5

I
I
I
I

3
3
2
1

1
1
2
2

5
5
5
4

I

3

2

4

I

-

-

1

II

3

1

5

II
II

2
1

2
2

5
4

II

3

1

5

1
1

5
5

1

5

-

2

Изборни предмети (бирају се два)
11 Социологија религије
II
3
12 Ликовна култура
II
3
13 Социјални рад у инклузији
II
3
особа са посебним потребама
Пракса у вртићима IIII
хоспитовање (две недеље)
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ЕСПБ

Предмети који се слушају у другој години студија
Назив предмета
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Семестар

Информатика са рачунарством
III
Вокално-инструментална настава
III
Породична педагогија
III
Методика ВОР-а I
III
Изборни предмети (бирају се два)
Музичка радионица
III
Луткарство и сценска уметност
III
Општа моторика деце
III
предшкoлског узраста
Пракса у вртићима IIIIII
хоспитовање (две недеље)
Методика развоја говора I
IV
Методика ПРМП I
IV
Методика ликовног васпитања I
IV
Методика физичког и
IV
здравственог васпитања I
Методика упознавања околине I
IV
Методика музичког васпитања I
IV
Методика ВОР-а II
IV
Пракса у вртићима IV
IV
(три недеље)
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П
1
1
3
3

В ЕСП
Б
3
5
3
5
1
5
1
5

3
3

1
1

5
5

3

1

5

-

.

2

2
2
2

1
1
1

3
3
3

2

1

3

2
2
2

1
1
2

3
3
6

-

-
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Предмети који се слушају у трећој години студија
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

Назив предмета
Семестар П
Методика развоја говора II
V
2
Методика ПРМП II
V
2
Методика ликовног васпитања II
V
2
Методика физичког и
2
V
здравственог васпитања II
Методика упознавања околине II
V
2
Методика музичког васпитања II
V
2
Пракса у вртићима VV
хоспитовање (три недеље)
Методологија педагошког
3
VI
истраживања
Примена рачунара у вртићима и
1
VI
АВ средства
Српски језик
VI
3
Радионица за игру
VI
1
Изборни предмети (бирају се два)
Припрема деце за школу и рад са
3
VI
даровитом децом
Специјална педагогија
VI
3
Телесни развој и здравствено
3
VI
васпитање са хигијеном
Израда дипломског рада
VI
1
Пракса у вртићима VI
VI
-
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В ЕСПБ
4
2
4
2
2
4
2

4

2
2

4
4

-

4

1

4

2

2

1
2

4
2

1

5

1

5

1

5

0
-

6
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Maстер струковне студије
Назив предмета

Семестар Пр.
Веж.

ЕСПБ

Обавезни предмети
1
2
3
4
5

Стратегије васпитноI
3
образовног рада
Књижевни текст и развој
I
2
говора
Енглески језик
I
3
Стручна пракса 1
I
Изборни предмети (бирају се два)
Социологија породице
I
2

6

Педагошка комуникација
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Припрема деце за
I
2
описмењавање
Развојна психологија
I
2
предшколског детета
Обавезни предмети
Музички израз предшколског
II
3
детета
Физички и здравствени статус
II
2
предшколског детета
Драмска књижевност за децу
II
3
предшколског узраста
Стручна пракса 2
II
Изборни предмети (бирају се два)
Партнерство установа
II
социјалне заштите и
2
предшколске установе
Корективна гимнастика
2
II
Рад са даровитом децом
II
2
Аранжирање песама за децу
II
2

8
9
10
11
12
13
14
15
16

I

9

2

1

7

2

5

1
-

5
1

2

6

2

6

2

6

2

6

2

5

2

5

2

6

-

2

2

6

2
2
2

6
6
6

Назив предмета

Семеста Пр.
р
Веж.

ЕСПБ

Обавезни предмети
17
18
19
20
21
22
23

Математика у свету око нас

III

2

Истраживачки приступ
III
3
упознавању природе и друштва
Савремени ликовни медији
III
3
Методологија истраживања у
III
2
образовању
Стручна пракса 3
III
Изборни предмети (бира се један)
III
Истраживања строномских
2
појава у предшколству
III
Ликовна средства у раду са
2
предшколском децом

2

5

1

5

3

6

1

4

-

3

1

5

1

5

-

12
20

Обавезни предмети
24
25

Стручно-истраживачки рад
Завршни (мастер) рад
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IV
IV

-

ТЕСТ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ
(обухвата укупно 30 питања, а ово су
примери из претходних тестова)

1. Новчана операција при којој се о новцу који је
добијен на незаконити начин обезбеђује „легално“
порекло зове се:
а) операција Чикаго г) прање новца
б) прљави бизнис д) новац је новац
в) плати и носи
ђ) швајцарски сат
2. Назив „вечни град“ припада граду:
а) Паризу
г) Лондону
б) Њујорку
д) Риму
в) Берлину
ђ) Пекингу
3. Влах Алија је отео Анђу, жену познатог јунака:
а) Марка Краљевића
г) Косанчић Ивана
б) Милоша Обилића д) Војводе Пријезде
в) Бановић Страхиње ђ) Орловић Павла
4. „Дајте ми чврсту тачку у простору и ја ћу
померити земљу“ рекао је:
а) Цезар
г) Еуклид
б) Галилеј
д) Архимед в) Аристотел ђ) Ератостен
5. Ушур или ујам је противвредност у роби као накнаду
за своју услугу добија:
а) млинар г) кројач
б) пекар
д) воскар
в) лимар
ђ) кувар
6. Најтужнији празник у години хришћана је:
а) Усековање главе Св. Јована Крститеља
г) Духови
б) Велики петак
д) Ваведење
в) 40 великомученика
ђ) Митровдан
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7. Први писани зборник закона донет је за време
владавине:
а) Перикла
г) Дракона
б) Хамурабија
д) Ромула и Рема в) Тиберија
ђ) Цара Душана
8. Прва жена која је полетела у космос била је:
а) Кинескиња
г) Монголка
б) Американка д) Јапанка
в) Рускиња
9. Ко је украо ватру са неба и донео је људима:
а) Посејдон
г) Хевест
б) Промртеј
д) Аполон
в) Хад
10. Шта се налази у Пандориној кутији?
а) сва зла овог света
г) рецепт за божанско пиће
б) античке мудрости
д) тајна вечног живота
в) одгонетка Сфингине загонтке
11.Народна песма „Бој на Мишару“ испевана је у:
а) дванаестерцу
г) десетерцу
б) осмерцу
д) неправилном стиху
в) облику дитирамба
12. Како се зове ланац изнад огњишта на коме виси
посуда у којој се кува:
а) сиринга г) синија
б) букагије
д) разљевак
в) вериге
13. Жир је плод:
а) багрема
г) клеке
б) бора
д) храста

в) липе

14.Који је писац вратио Марка Краљевића међу Србе:
а) Стеван Сремац
г) Милован Глишић
б) Јанко Веселиновић д) Бранислав Нушић
в) Радоје Домановић
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15. Увeћање штитнe жлезде, познато као „гушавост“
настаје услед недостатка:
а) магнезијума г) фосфора
б) калцијума
д) калијума
в) јода
16. Жан Лафонтен најпознатији је по својим:
а) операма
г) скулптурама
б) трагедијама
д) таписеријама
в) баснама
17. Ако се у једној породици говоре два језика (на
пример мајчин енглески и очев шпански) и деца
науче оба језика, за децу се каже да су:
а) дуална
г) билингвална
б) дудемусна д) дистална в) бизиготна
18. Који град од наведених се простире на два
континента:
а) Ама-Ата
г) Буенос Аирес
б) Куала Лумпур д) Истамбул в) Владивосток
19.Појам матична плоча односи се на област:
а) музике
г) медицине
б) информатике д) физике в) пчеларства
20. Бaлалајка је:
а) први космички путник г) музички инструмент
б) успаванка
д) благо алкохолно пиће
в) језеро у Русији
21. Шта се, у историји религије, десило 1054. године
Нове ере?
а) изабран је први папа ван Италије
б) Хришћанство се поделило на католичанство и
православље
в) рођен пророк Мухамед
г) Крсташи ослободили Христов гроб од Сарацена
д) Јеврејски свештеници су донели одлуку о
напуштању Палестине
13

22. Прва штампарија Гутембeрговог типа на Балкану
налази се:
а) у Дубровнику г) на Светој Гори
б) у Софији
д) у Смедереву
в) на Цетињу
ђ) на Фрушкој Гори
23. Римских цифара има:
а) пет
г) дванаест
в) десет
ђ) безброј

б) седам

д) тридесет

24. Развој јединке од зачећа до зрелог организма назива
се:
а) трансформација г) метаморфоза
б) филогенеза
д) мутација
в) транслација
ђ) онтогенза
25. Међународно удружење изузетно интелигентних
људи зове се:
а) Супра
г) Интел
б) Алфа и Омега
д) XXL
в) Клуб 140
ђ) Менса
26. Лицеј је:
а) послужитељ, слуга г) савез, спорaзум
б) врста школе д) дозвола за бављење неким послом
в) колач са медом ђ) танка жица
27. Кад ученик не зна да одговори на једно питање,
професора, овај ће, мало посмешљиво, рећи да је
ученик:
а) Bonus facies
г) Alter Ego
б) Tabula rasa
д) Semper fidelis
в) De profundis
ђ) Contradictio adjekta
28. Као се зове књига Александра Нила у којој су
изложени нови, револуционарни принципи образовања где се уместо ауторитета наставника више
поштују независност и интересовања детета и где
деца бирају да уче оно што их интересује:
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а) Доле школа
г) Слободна деца Самерхила
б) Педагошка поема д) школа као болест
в) Школа без катедре ђ) Као да опасно добро
научите лекције
29. Кад је неки судски случај стављен AD ACTA, то
значи:
а) да је суђење одложено на дужи период
г) да тужени није крив
б) да је судија тражио довођење нових сведока
д) да је случај предат вишем суду
в) да је случај потпуно окончан
ђ) да је прихваћено мишљење тужиоца
30. Човек полази да одспава после ручка и каже „Идем
да одморим“. Супруга ће на то: Ниси добро рекао, каже се:
„Идем да се одморим“. Ко исправно говори?
а) жена
г) обоје б) муж
д) нико
31. Апарат којим лекари ослушкују рад плућа (и срца)
назива се:
а) пулмометар
г) спирометар
б) спектроскоп
д) бронхограф
в) аспирограф
ђ) ниједан од наведених
32. Хипократову заклетву плажу:
а) адвокати
г) председници држава
б) спортске судије д) васпитачи
в) лекари
ђ) официри
33. Ако се цена неког производа повећа са 70 на 105
динара, клико је то поскупљење у процентима:
а) 100%
г) 150% б) 35%
д) 50%
ђ) 20%
ђ) 70%
34.Убиство Хамлетовог оца је, у ствари, било:
а) убиство из нехата г) братоубиство
б) оцеубиство
д) наручено убиство
в) убиство из милосрђа
ђ) убиство из безобзирне освете
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35. Инокоресподент запослен у неком производном
предузеђу мора знати:
а) цео технолошки процес производње
г) правене прописе о пословању
б) бар један страни језик
д) сваког запосленог лично
в) финансијско стање у предузећу
ђ) да користе компјутер
36. Кад два догађаја коиндицирају, они:
а) имају заједнички узрок
г) имају исто значење
б) догађају се истовремено д) веома су важни
в) међусобно се искључују
ђ) ниједан од наведених
37. Река која меандрира у ствари:
а) загађена је
г) лети пресушује
б) кривуда
д) није пловна
в) понире
ђ) има веома стрме обале
38. Елоквентна особа је:
а) себична
г) самозадовољна
б) раздражљива
д) речита
в) повучена
ђ) плашљива
39. Када се за неког каже да му је „скочио адреналин“,
то значи:
а) да се опоравио после болести
г) да је тешко болестан
б) да се пролепшао
д) да је веома узбуђен
в) да је несигуран у себе ђ) ниједан од наведених
40.На који од следећих начина се може пренети СИДА:
а) коришћењем истог прибора за јело
б) купањем у базену г) убодом инсекта
д) кашљањем и кијањем
в) нестерилним прибором за бријање
ђ) ништа од понуђеног
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41. Фјорд је:
а) лака и танка тканина од свиле
г) планина у Норвешкој
б) оснивач психоанализе
д) дугачак и узан морски залив
в) Холандски нож
ђ) ништа од понуђеног
42. Дечји писац, познат по томе што се обраћа деци као
озбиљној публици и који је написао збирку
„Поштована децо“, а много је писао за радио и
телевизију је:
а) Јован Јовановић Змај
г) Момо Капор
б) Десанка Максимовић
д) Перо Зубац
в) Душан Радовић
ђ) Добрица Ерић
43. У ком манастиру се налази фреска „Бели анђео“?
а) Хиландар
г) Каленић
б) Студеница
д) Манасија
в) Милешева
ђ) Жича
44. „Барски гас“ је?
а) средство против комараца г) синоним за етан
б) синоним за метан д) синоним за угљен моноксид
в) гас из гасовода
ђ) ништа од понуђеног
45. О животу једног познатог композитора снимљен је
филм који је добио неколико награда Оскар. Који је
то композитор?
а) Моцарт
г) Чајковски
б) Стравински
д) Бетовен
в) Хендл
ђ) Верди
46. У сложеницама, префикс ПСЕУДО има значење:
а) слабо
г) верно б) старо
д) назадно в) полно ђ) лажно
47. Скрупулозна особа:
а) пати од скорбута
б) прави скоруп
в) бави се науком

г) не поштује закон
д) обзирна је
ђ) свадљива је
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48. Неологизам је:
а) логичко правило
б) нова реч
в) црта личности

г) ново учење
д) лакоћа
ђ) ништа од наведеног

49. Стара грчка изрека гласи „Panta rei“, шта следи из те
изреке?
а) колико пара толико музике г) прођи ме са миром
б) по јутру се дан познаје
д) преко прече наоколо ближе
в) у истој се води не можеш два пута окупати
ђ) ништа од наведеног
50.Краљ Александар Карађорђевић убијен је: а)
при преласку Албаније г) у Кошутњаку б) у
Тополи
д) у Белом Двору
в) у Марсељу
ђ) у Лиону
51.Израз ФУНКЦИОНАЛАН можемо превести и као:
а) целисходан
г) искусан
б) захтеван
д) целовит
в) једнолик ђ) наизменичан
52. По својим схватањима о надчовеку познат је
филозоф:
а) Маркс
г) Платон
б) Ниче
д) Кант
в) Енгелс
ђ) Аристотел
53. Ако у болници има 236 пацијената, од који неки
имају само једну ногу, али носе ципеле, а половина осталих
је боса, колико се ципела носи?
а) 118 г) 100 б) 472 д) 236
в) 200 ђ) није наведено
54. На скупу ван града у коме живите, срећете колегу у
друштву младе жене која није његова супруга. Ви
треба:
а) да га питате за супругу
г) да му дате комплимент због његовог доброг укуса
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б) да их изведете на вечеру
д) да им предложите обилазак града
в) да настојите да им се придружите
ђ) није наведено
55. Ако је нешто МАСТАДОНТСКО, онда је то:
а) слатко
г) болно
б) огромно
д) светло
в) нестабилно ђ) модерно
56. „Џет сет“ је назив за:
а) врхунске тенисере
б) позоришне уметнике
д) људе из високог друштва
ђ) врхунски смеч
57. Ћурак је:
а) смола четинара
б) грађевински материјал
в) врста крупне живине

г) авионски мотор
в) одлучујући сет

г) огртач
д) срмом везен појас
ђ) није наведено

58. Какофонично је супротно од:
а) укусно
г) мелодично
б) спорадично
д) духовито
в) клаустрофобично
ђ) чисто
59. Анксиозност је:
а) стрпљивост
б) безвољност
в) отвореност

г) малодушност
д) повученост
ђ) није наведено

60.За неког кажемо да је ФЛЕКСИБИЛАН:
а) ако је стидљив
г) склoн свађи
б) ако је нетрпељив
д) ако помаже другима
в) ако је прилагодљив
ђ) ако је неучтив
61.Која риба не припада дунавском сливу:
а) смуђ
г) баракуда
б) шаран
д) бандар
в) бодорка
ђ) портфиш
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62. Ко је разрешио Гордијев чвор:
а) Колумбо
г) А. Македонски
б) Диоген
д) Ханибал
в) Ј. Цезар
ђ) Ф. Македонски
63.Најпопуларнија дела Јохана Штрауса су:
а) увертире
г) симфоније
б) сонате
д) полке
в) валцери
ђ) мазурке
64. Уједињење Срба, Хрвата и Словенаца извршено је:
а) 1915. године
г) 1929. године
б) 1921. године
д) 1918. године
в) 1917. године
ђ) 1919. године
65. Ћерамида је:
а) тип мале степенасте пирамиде
г) оријентални слаткиш б) врста црепа д)
купола на џамији
в) дрвени мост
ђ) народни назив за царицу Семирамиду
66. Митско биће КЕНТАУР је:
а) човек са крилима г) пола човек, пола јарац б)
пола човек, пола бик д) пола човек, пола коњ в)
двоглави човек ђ) човек са телом змије
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ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
И КЊИЖЕВНОСТИ
(обухвата укупно 30 питања, а ово су
примери из претходних тестова)

1. Врање са околином припада једном од ових говора:
а) сврљишко - заплањском в) тимочко – лужничком
б) призренско – јужноморавском
г) косовско – ресавском
2. У следећем кратком тексту исправите правописне
погрешке и додајте изостављене интерпункцијске знаке.
Туриста талијан упита:
имате ли господине једну празну собу у хотелу
жалим све собе заузете

3. Дело Доситеја Обрадовића је:
а) Kир Јања
г) Живот и прикљученија
б) Вечити младожења
4. Свети Сава је написао:
а) Житије Светога Симеона
б) Мирослављево јеванђеље
в) Похвала кнезу Лазару
5. Којој књижевној врсти припада дело из кога је
наведен одломак:
Овај га човек лепо упита и каже му и време у које
ваља да је тамо. Онда му царев син захвали, па пође
унапредак и једва једном дође у град змајев...
а) епу
б) бајци
в) басни
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6. Одлике баладе су:
а) опева значајне историјске догађаје
б) има устаљену песничку норму
в) садржи лирске и епске елементе
7. Феномен светског бола карактеристичан је за епоху:
а) Реализма
б) Класицизма
в) Романтизма
8. Надреалистички покрет у српској књижевности
појавио се у:
а) 18. веку
б) 19. веку
в) 20. веку
9. Подвуци имена писаца који су стварали у оквиру
надреализма:
Александар Вучо, Милан Ракић
Оскар Давичо, Сима Пандуровић
Десанка Максимовић
10. Када се на сцени појаве ликови Клаудије, Полоније,
Хорацио – рач је о следећем делу:
а) Фаусту
б) Хамлету
в) Дон Кихоту
11. Хазарски речник Милорада Павића је по својој
форми:
а) психолошки роман
б) роман – река
в) роман – лексикон
12. Означи подвлачењем који од наведених језика
припада источно словенској језичкој групи:
лужичкосрпски, бугарски, украјински,
белоруски, чешки
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13. Мирослављево јеванђеље,
српски ћирилички споменик, написан је:
а) средином 11. века
б) крајем 12. века
в) у 13. веку
14. Фразеологизми су:
а) испразне језичке конструкције
б) речи преузете из страних језика
в) устаљени скупови речи са пренесеним значењем
15. Синтагма је:
а) наука о речима
б) пословица
в) скуп речи повезаних у целину
16. Подвуци тачно написане речи: одсутан – оделење одједном
17. Подвуци непроменљиве речи: дан – пре – додуше –
стар – два – дакле
18. Подвуци географске називе у којима је правилно
употребљено велико слово:
Јадранско Море
Јадранско море
Јужна Морава
јужна морава
19. Прецртај сувишне речи (плеоназме) у реченицама:
он често пута неоправдано касни
б) мали поточић весело жубори
в) очи су плаве боје
г) брзо силазим доле
20. Ономатопеја је фигура која означава:
а) поређење ствари у природи
б) подражавање звукова из природе
в) давање људских особина предметима
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21. Хомоними су:
а) речи истог облика које се употребљавају за
означавање различитих садржаја
б) речи којима се означавају људске особине
в) речи различитог облика, а истог или сличног
значења
22. Речи написане великим словима у стиху Кад устане
КУКА И МОТИКА пример су за:
а) метафору
б) метонимију
в) алегорију
23. Писци српског романтизма су:
а) Милутин Бојић г) Јован Јовановић Змај
б) Ђура Јакшић д) Јован Дучић
в) Исидора Секулић ђ) Лаза Костић
24. Унутрашњи монолог означава:
а) исповедну форму модерног лирског песништва
б) поступак у модерном роману којим се уместо
класичне нарације прате јунакови подсвесни
мисаони процеси
в) приповедање у првом лицу
25. Андре Бретон је оснивач авангардног књижевног
покрета:
а) сигнализам
б) зенитизам
в) надреалиизам
26. Глагољица, прво словенско писмо, имала је:
а) 24 слова
б) 38 слова
в) 40 слова
27. Именица Бачка настала је:
а) слагањем в) комбинованом творбом
б) извођењем г) поименичавањем
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28. Лирском усменом песништву припадају:
а) посленичке песме г) успаванке
б) баладе
д) поеме
в) љубавне песме
29. Дуалистичка природа Доситејевог дела огледа се и у
прожимању (повезивању) супротних књижевно–
стилских одлика и праваца:
а) рационализам и романтизам
б) сентиментализма и класицизма
в) рационализма и сентиментализма
30. Најзначајније подручје књижевног стварања Јована
Стерије Поповића је:
а) роман
б) поезија
в) драма
31. Подвуци имена писаца који не припадају књижевној
епохи реализма:
Петар Петровић Његош – Лаза Лазаревић – Стеван
Сремац – Ђура Јакшић – Симо Матавуљ – Растко
Петровић
32. У следећем низу подвући све алвеоларне сонанте:
в, ј, м, н, њ, р, л
33. Написати вокатив једнине и номинатив множине
именице ВОЈНИК и одредити о којим је гласовним
променама реч:

34. Написати компаратив следећих придева и
одредити о којој је гласовној промени реч:
БРЗ
ВИСОК
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ЉУТ
БЕО
35. Подвући творбене морфеме (префиксе) у следећим
речима:
ПРЕСЛИКАТИ, ДОДАТИ, ОМАЛЕН,
УПИСАТИ, СКУПИТИ .
36. Из датог низа: УЧЕНИК, УЧЕЊЕ, РЕКА,
МЛАДОСТ, ЧИТАЊЕ, СВИТАЊЕ, КАМЕЊЕ,
ЛЕПОТА, издвојити:
Заједничке:
Збирне:
Мисаоне:
Глаголске именице:
37.Написати синониме за дате речи:
Пут
Васиона
Брз
Зао
38. Одреди значење следећих фразеологизама:
Ахилова пета
Богу иза леђа
Златна брда и долине
Кад на врби роди грожђе
39. Одреди тип комуникативних реченица:
-Да ли Иван чека Марка?
-Чекај, Марко!
- Нека Иван чека Марка!
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40. Подвући именски предикат у следећим реченицама:
–Милан је вредан ученик.
–То питање је од огромне важности.
–Тај филм је у боји.
41. Одреди падеже подвучених речи у следећој
реченици:
Девојка плаве косе и младић с плавом косом шетају
улицом.
плаве косе
с плавом косом
42. Одреди врсту подвучених зависних реченица:
– Милица има рачунар, који је поклон од њених
родитеља.
– Ишао је куда су га ноге носиле.
43. У следећој реченици:
У својој соби Марија пажљиво чита књигу.
одреди значења подвучених речи:
У својој соби
Марија
пажљиво
чита
књигу
44. Написати прилог времена прошлог и садашњег од
следећих глагола:
учити:
,
.
знати:
певати:

,
,
27
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45. Из дате реченице : Уз уски дуги пропланак један
поток вијуга до језера, бистрог и леденог,
издвој:
Именице:
Придеве:
Непроменљиве речи:
46.Заокружи слоготворне сугласнике у речима:
Влтава, бицикл, брз, трн, Идн
47.Који писац не припада романтизму?
В .Караxић, П.П.Његош, Л. Костић,
Ђ. Јакшић, Л. Лазаревић
(заокружи тачан одговор)
48. Kо је покретач симболизма у француској и светској
поезији уопште?
49. Препознај следеће стилске фигуре:
“рујно вино“
“два врана гаврана“
“од злата јабука“
50. Којим епским циклусима припадају следеће песме:
“Орање Марка Краљевића“
“Ропство Јанковића Стојана“
“Бој на Мишару“
51. “ Крепао котао “ је наша позната народна:
а) бајка
б) легенда в) шаљива прича
52. “ Горски вијенац “ је по својој врсти и жанру:
драма (трагедија)
балада (романса)
еп (спев)
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53. Наведи пет основних елемената драмског текста:
,
,
,
,
.
54. Како се зове казивач радње у прозним делима?
Наведи пет наслова књижевних дела Ива Андрића:
,
,
,
,
55. Којој врсти романа припада “Процес“ Франца
Кафке?
56. Ко су писци следећих дела:
“Корени“
“Тражим помиловање“
“Сеобе“
57. Чијој књижевности пипада “Еп о Гилгамешу“?
58. Ко је аутор “Божанствене комедије“?
59. Ко су познати српски комедиографи?
,
60. Који су синоними за описну и мисаону поезију?
,
61. Из наведене пословице иѕдвој звучне и безвучне
сугласнике и разврстај их по месту изговора
(творбе):
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„Тешко је туђу кућу служити, ал је теже своју стећи“
а) звучни:
б) безвучни:
в) уснени:
г) зубни:
д) авеоларни:
ђ) предњонепчани:
е) задњонепчани:

2.
3.

62. Из наведене реченице издвој непроменљиве речи и
разврстај их на следеће врсте: „Јутрос је пал овде
дотерала овце на испачу јер је трава бујна и сочна па
овце жељно пасу те дају доста млека“:
1) прилози:
за време
предлози:
за место
везници:
за начин:
4. речице:
за количину:
63. Напишите облик номинатива множине и збирну
именицу од следећих заједничких именица:
номинатив множине збирна именица
прут
сноп
грозд
64. Приповедачко дело Лазе Лазаревића везује се за
књижевни правац (навести назив):
65. Његове две најпознатије приповетке су:
а) Ивкова Слава
б) Први пут с оцем на јутрење
в) Дневник о Чарнојевићу
г) Све ће то народ позлатити
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66. Како је Вук Караџић назвао своју прву збирку
народних песама издате 1814. године:
Назив збирке је:
67. Ликови Поцо и Лики јављају се у једном од дела:
а) Процес
б) Кад су цветале тикве
в) Чекајући Годоа
г) Странац
68. Подвуци ликове који се јављају у Андрићевом
роману „На Дрини ћуприја“:
Абидага; Ћамил; Ђерзелез Алија; Мара Милосница;
Ђоркан; Аника; Радисав; султан Џем; Јекатарина
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