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СЛУШАЊЕ 

1. Слушајте текст и заокружите тачан одговор: 

a) На којој слици је Бранко? 

 
              A                                      Б                                     В 

б) Чиме најчешће иде код Саре? 

 
                A                                      Б                                     В 

в) Шта Бранко и Сара воле да раде када је лепо време? 

 
               A                                       Б                                      В 

г) Шта су радили после ручка? 

 
                A                                     Б                                       В 

д) Када је Бранко стигао кући? 

 
               A                                      Б                                       В                /5 
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2. Слушајте реченице и заокружите тачно (Т) или нетачно (Н), као у 

примеру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Диктат 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

0. T Н 

1. T 
Н 

2. T Н 

3. T Н 

4. T Н 

5. T Н 

6. T Н 

7. T Н 

8. T Н 

9. T Н 

10. T Н 

             /10 
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ЧИТАЊЕ 

4. Пажљиво прочитајте текст. Ако је тврдња тачна заокружите ДА, ако 

је нетачна, заокружите НЕ: 

 Ја се зовем Милена Јовановић. Имам 23 године. Живим са мојим родитељима у 

кући, у центру града. То је једна стара кућа у којој су живели и моји баба и деда. Ове 

године ћу завршити факултет. Мој факултет није далеко и зато идем пешке. На факултету 

имам неколико добрих другарица, а најбоље другарице су ми Јована и Тамара. Студирам 

математику, а волим да учим и језике. Већ добро говорим енглески, а мало говорим и 

разумем и француски. Кад имам слободног времена идем на плес, а тренирам и одбојку. 

Волим да свирам клавир, али немам времена да идем на часове клавира. Када сам на 

распусту, са пријатељима путујем. Прошле године смо били у Француској и Италији. Ове 

године ћемо можда ићи у Грчку. 

 

Милена живи у кући са бабом и дедом. ДА НЕ 

Она је студент. ДА НЕ 

Милена има три најбоље другарице. ДА НЕ 

Она добро говори енглески и француски језик. ДА НЕ 

Она понекад иде на плес. ДА НЕ 

 

 

 

5. Заокружите реч која не одговара, као у првом примеру:  

     
a)   рука         нога                                     глава   

б)   висок      паметан      низак       дебео 

в)   књига      компјутер       телефон       телевизија 

г)   математика       хемија       биологија       болница 

д)   соба       учионица      купатило        кухиња 

ђ)   бурек       пица       пљескавица        сладолед              /5 

             /5 

столица 
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         6. Упишите на одговарајућа места понуђене речи: 

 

колегама, среду, игра, пре, девет, ради 

 

 

Дејан Стаменковић ради у једној банци у Београду. Сваки дан има пуно посла. У 

понедељак има два састанка, један у 11 _____________ подне, а други у пола четири после 

подне. У уторак иде на ручак са ______________, а после подне има час француског 

језика. У _____________ иде код доктора у 8 ујутру. У четвртак у пола __________ ујутру 

иде у Нови Сад на састанак са колегама из друге фирме. У петак после подне иде у 

биоскоп. У суботу иде на ручак код родитеља. У недељу ___________ тенис са 

пријатељима. 

 

 

 

 

7. Повежите као у примеру: 
 

Моји родитељи сам ишао у Аустралију. 

Прошле године  идем у пекару. 

Њен деда живе у Аустралији. 

Свако јутро идем аутобусом. 

Следеће године је пензионер. 

На факултет  ћу завршити факултет. 

 

             /5 

             /5 
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ПИСАЊЕ 

8. Препишите текст ћирилицом:  

Milica je prošlo leto provela u Tunisu. Bila je smeštena u gradu Susu na obali Sredozemnog 

mora. Sus je tipičan afrički grad, sa tvrđavom koja se zove Medina, prepunom malih radnji u 

kojima se mogu naći neobične i zanimljive stvari. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Опишите пријатеља или пријатељицу у 5 реченица:  

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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10. Опишите слику у 5 реченица: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
             /10 
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УПОТРЕБА ЈЕЗИКА 

11. Попуните табелу реченицама у презенту, перфекту и футуру, као у 

примеру: 
 

ПЕРФЕКАТ ПРЕЗЕНТ ФУТУР 

Ана је учила. Ана учи. Ана ће учити. 

Није спавао.   

 Знам да напишем текст.  

  Ви ћете радити до четири. 

 Пијемо кафу после ручка.  

Да ли си путовао у 

Италију? 
  

 

 

12. Заокружите слово испред тачног одговора, као у примеру:  

0. Пијем 

a) кафа б)  кафу в) кафи г) кафом. 

1. Волим сладолед од 

a) ванила б) ваниле в) ванилу г) ванили. 

2. Она има 21 

а) година б) годину в) године г) години. 

3. Часови увек почињу у 9 

а) сата  б) сатова г) сат  д) сати. 

4. Не живим са 

а) родитељима б) родитеље  в) родитеља  г) родитељи. 

5. Идем аутобусом од куће до 

а) факултет  б) факултета  в) факултету  г) факултете. 

 
             /5 

             /10 
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13. Направите питања тако да подвучени део реченице буде одговор. 

а) Наташа има 32 године. Колико година има Наташа? 

б) Она живи у Москви. ___________________________________? 

в) Наташа је из Русије. ___________________________________? 

г) Она иде на посао са колегиницом. ___________________________________? 

д) Њена мачка се зове Ђина. ___________________________________? 

ђ) Наташа данас не ради зато што је болесна. ___________________________________? 

 

 

 

 

 

             /5 


