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СЛУШАЊЕ 

1. Слушајте текст и заокружите тачан одговор:  

1. Када се штампање развија у Европи? 

а) у исто време када и у Кини  б) пре него у Кини   в) касније него у Кини 

2. Слова која је Гутемберг користио била су: 

а) од дрвета   б) од метала  в) од гуме 

3. Највише штампарија у 16. веку било је: 

а) у Италији и Шпанији   б) у Италији и Немачкој         в) у Немачкој и Француској 

4. У средњем веку књиге су се: 

а) преписивале     б) копирале   в) прерађивале 

5. Илустрације у првим штампаним књигама рађене су: 

а) пресом                    б) машином               в) руком 

 

 

 

2. Слушајте обавештење и допуните реченице, као у примеру:  

Пример:  Путнике о радовима обавештава _Железница Србије_. 

Реконструкција ће се вршити од ________ до ________ јуна. 

Код Новог моста путници морају да пређу у  __________________________.  

Да ли путници морају да купују карте за аутобус? _______________________. 

За све информације путници могу посетити део веб-сајта који се зове 

___________________________________. 

Железнице се извињавају због _________________ и захваљују на ___________________. 
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3. Послушајте текст и упишите имена људи на слици, као у примеру: 

 

                                  

                                                                                                    ADI 

 

 

 

               
               

        АДИ   
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4. Диктат 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ЧИТАЊЕ 

5. Пажљиво прочитајте текст и одговорите на питања испод текста: 

Краљевски тенис се најпре играо у Француској и био је омиљен међу европским 

аристократама још у 16. веку. Енглески краљ Хенри Осми направио је игралиште у свом 

дворцу у Хемптону, које се користи и данас. Данашњи тенис почео је да се игра у 19. веку. 

Осим на трави, он се данас игра и на теренима од шљаке, асфалта, дрвета и синтетичких 

подлога. Тенис игра двоје или четворо људи на игралишту које је подељено мрежом. 

Сваки играч у руци има рекет, а поени се постижу ударањем лопте преко мреже. Поред 

главног судије, у тенису постоје и линијске судије. Њихов посао је да примете да ли је 

лопта ударила у поље или ван њега. Линијске судије стоје око терена, а главни судија седи 

на високој столици поред мреже. Најстарије и најзначајније тениско такмичење игра се у 

Вимблдону, у Енглеској, још од 1877. године. 

а) У чему се разликују краљевски и данашњи тенис? 

________________________________________________________________________ 

б) Колико играча може учествовати у једном тениском мечу? 

________________________________________________________________________ 

в) Колико врста судија учествује у тениском мечу? 

________________________________________________________________________  

г) Одакле главни судија посматра меч? 

________________________________________________________________________ 

д) Који турнир има најдужу традицију? 

________________________________________________________________________ 

 

6. Прецртајте непотребну реч, као у првом примеру:   

 

             

       

 

 

 

 

а)  кофер ранац торба новчаник 

б) радијатор камин фрижидер шпорет 

в) седети трчати ходати пешачити 

г) појести попити помислити прогутати 

д) медвед голуб вук лав 

ђ)  љубазан нестрпљив нервозан згодан 
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7. Пажљиво прочитајте текст. Ако је реченица тачна, заокружите ДА, 

ако је нетачна, заокружите НЕ:  

 
 Из продавница широм света људи сваке године изнесу око 13 милијарди 

пластичних кеса. Оне се у просеку користе 12 минута, а потом се бацају. Пошто су лагане, 

ветар их лако разноси на све стране. Најчешће завршавају као „украс“ крај пута или у 

крошњи неког дрвета. Пластичне кесе бачене у природу представљају озбиљан проблем. 

Водоотпорне су, тешко се разлажу, а животиње често страдају тако што прогутају кесу јер 

мисле да је то храна. Годишње од пластике страда милион морских птица, сто хиљада 

морских сисара и огроман број риба.  

 И ти можеш да допринесеш заштити своје околине. Не користи пластичне кесе! 

Када идеш у куповину користи ранац или платнену торбу. Ако већ користиш пластичне 

кесе, потруди се да их употребиш више пута.    

 

Пластичне кесе се користе у разним деловима света. ДА НЕ 

Пластичне кесе су леп украс по дрвећу. ДА НЕ 

Животиње једу кесе јер су укусне и хранљиве. ДА НЕ 

Сваке године због пластике умире пуно животиња. ДА НЕ 

И ми можемо заштитити природу тако што ћемо мање користити пластичне 

кесе.  
ДА НE 

 

 

8. Упишите на одговарајућа места понуђене речи. 

потоне  врсте   испарава   сланије  повезано  условима 

На Блиском истоку налази се Мртво море, велико слано језеро. Дужина му је 76 км, 

а ширина 17 км. Није ______________ са другим морима и океанима. Његова вода се не 

обнавља, али стално ______________. Десет пута је _____________од Средоземног мора. 

Густо је попут густог сока, те пливач просто лебди у води – не може да потоне. У њему 

само живе две ______________ алги, али су се прилагодиле крајње неповољним 

_________________ живота. Других живих бића нема.   
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ПИСАЊЕ 

9. Препишите текст ћирилицом:  

 
Sport je za nekoga zanimanje, za nekoga zabava, a za nekoga rekreacija. O sportu svi 

razgovaraju i razmišljaju: i sportisti, i političari i obični ljudi. U jednom se svi slažu: sport 

pomaže u očuvanju zdravlja, jača imunitet, i povećava izdržljivost. Postoje timski i pojedinačni 

sportovi. Timski sportovi razvijaju osećaj zajedništva i odgovornosti. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

10. Напишите имејл од 10 реченица пријатељу/пријатељици и позовите 

га/је да дође код Вас да заједно дочекате Нову годину. Реците зашто га/је 

зовете, где ћете бити и шта ћете радити заједно. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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11. Софија је секретарица у једној фирми. Сваки дан ради од 09.00 до 

16.00. После подне и викендом је слободна. Погледајте које обавезе 

Софија има ове седмице. Напишите 5 реченица и користите везнике, као 

у примерима: након што, ако, пре него што, након што, кад, ако, или: 

примери: Након што заврши час шпанског језика, Софија ради домаћи задатак. 

Ако не оде буде отишла на базен, Софија ће ићи у теретану. 

 

 

1) _________________________________________________________________________. 

2) _________________________________________________________________________. 

3) _________________________________________________________________________. 

4) _________________________________________________________________________. 

5) _________________________________________________________________________. 

              /5 
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УПОТРЕБА ЈЕЗИКА 

12. Замените истакнути део реченице заменицом тако да значење остане 

исто, као у примеру: 

пример: Волим да проводим слободно време са својим пријатељима.  

               Волим да проводим слободно време са ____њима____. 

 

1. Ученици су имали озбиљан разговор са својом наставницом.  

    Ученици су имали озбиљан разговор са ________________. 

2. Ово је поклон за Јулију, Лизу и Алберта.  

     Ово је поклон за _________________. 

3. Милош седи поред Марка.  

     Милош седи поред _________________. 

4. Од тебе и Милана сам добио најлепши поклон за рођендан. 

    Од _________________ сам добио најлеши поклон. 

5. Ти си мој најбољи друг и највише волим да разговарам са _________________. 

 

 

13. Напишите шта је рекла стјуардеса. Користите индиректни говор.  

 

 

 

 

Стјуардеса је рекла путницима да седну на своја места и да 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

             /5 

Поштовани путници, седите на своја места и 

ставите торбе испод седишта. Вежите се и 

искључите мобилне телефоне. Немојте 

устајати док не полетимо. Позовите ме ако 

вам нешто треба.  

 

             /5 
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14. Заокружи слово испред тачног одговора, као у примеру:  

Деда Мраз седи у 0.  а)    које вуче девет ирваса. Њихов вођа је Рудолф црвеног носа, који 

осветљава пут у тамној ноћи. Деда Мраз 1. ____ од куће до куће, у које улази кроз димњак 

и 2. ____ деци поклоне у чарапама. Легенда каже да је Деда Мраз одувек живео на 

крајњем северу Финске. Његов дом је у Лапонији. То је највећа провинција, али ту живи 

3.____ у целој Финској. 4. ____ 1950-их година група 5. ____ дошла је на идеју да се 

направи село Деда Мраза. Село је направљено захваљујући финској пошти. Деца из свих 

крајева света слала су писма Деда Мразу у Финску, Норвешку, Шведску, Канаду, али 

никада нису добијала одговор. Онда је 6. ____ мала финска пошта на поларном кругу, а 

раднице које су ту радиле почеле су да 7. ____ на писма упућена Деда Мразу. Деда Мраз је 

од 1985. до данас примио 11,1 милион писама. У данима пред Божић на аеродром Деда 

Мраза слети и по 400 чартер авиона са 70 хиљада 8. ____ Они 9. ____ из свих крајева света 

да 10. ____ Деда Мраза и разговарали с њим. Туристичка индустрија звана Деда Мраз 

обезбеђује данас посао стотинама Лапонаца и остварује годишњи профит од 500 милиона 

евра. 

0. a) својим летећим санкама 

б)  своје летеће санке   

в) своју летећу санку  

г) својих летећих санки 

1. a) одлети     

б)  полети   

в) слети  

г) лети 

2. а) оставља 

б) остави 

в) достави 

г) стави 

3. а) најмање људи 

б) најмањи људи 

в) најмање људе 

г) најмањим људима 

4. а) Почетак 

б) Почетка 

в) Почетку 

г) Почетком 

5. а) паметни Финаци 

б) паметним Финцима 

в) паметних Финаца 

г) паметног Финца 

6. а) отворена 

б) затворена 

в) отварана 

г) затварана 

7. а) одговоре 

б) одговарају 

в) изговоре 

г) говоре 

8. а) посетиоца 

б) посетиоцима 

в) посетиоце 

г) посетилаца 

9. а) дођу 

б) долазе 

в) оду 

г) одлазе 

10. а) би видели 

б) буду видели 

в) су видели 

г) ће видети 
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