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СЛУШАЊЕ 

   1. Слушајте текст и напишите имена особа на слици:  

 

 

 

 

 

 

 

               

               

    Мина 
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2. Слушајте реченице и заокружите тачно (T) или нетачно (Н), као у 

првом примеру:  

 

0. T  

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 

 

3. Диктат 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ЧИТАЊЕ 

 

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

је нетачна, заокружите НЕ:  

  

Центар за стране језике на Филолошком факутету и ове године организује 

интензивне летње курсеве енглеског, француског и немачког језика. Летњи курсеви 

почињу 15. јуна, 4. јула, 10. августа и 25. августа. То су курсеви од два и три часа дневно, 

односно 40 или 60 часова месечно. 

Полазници бирају у ком месецу ће похађати курсеве за различите нивое, од 

почетног до највиших, укључујући и конверзацију. Због летњих врућина, курсеви ће се 

одржавати пре подне и у вечерњим часовима. 

Ово је идеалан програм за оне који желе да за релативно кратко време науче ове 

језике или побољшају своје знање, као и за људе којима је знање страних језика неопходно 

на послу. 

 

 

Курсеви се одржавају на Филозофском факултету. ДА НЕ 

Курсеви се организују у четири термина. ДА НЕ 

Часови су ујутру и увече зато што нема слободних учионица. ДА НЕ 

Ови курсеви нису за почетнике. ДА НЕ 

Полазници могу да изаберу термин курса. ДА НE 
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5. Заокружите реч која не одговара, као у примеру:  
     
a)   рука         шака                                        прст   

б)   хаљина      панталоне      папуче       џемпер 

в)   фудбал      кошарка       ватерполо       бицикл 

г)   писати       прати      кувати усисавати 

д)   капа       огрлица      прстен        наруквица 

ђ)   ићи       доћи       поћи        рећи 

 

 

 

6. Упишите понуђене речи на одговарајућа места: 

 

студент, вози, место, пријатељима, сокови, воли 

 

Марко је студент књижевности. Одлучио је да са својим пријатељима са факултета 

у суботу увече изађе на неко лепо ______________ у граду. Он и његови пријатељи не 

пуше. Марко ____________ природу. Када је слободан, радо ______________ бицикл 

поред реке. Његове омиљене посластице су сладолед, воће, чај и природни 

________________. Марко у „Водичу кроз Београд“ тражи место које њему и његовим 

_________________ највише одговара.   

(Из Језичке школице 4) 
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7. Прочитајте програм фестивала и одговорите на питања. 

 

 
 

1)   Од кад до кад траје фестивал? 

____________________________________________________________________________ 

2)   Где се организује фестивал? 

____________________________________________________________________________ 

3)   Који филм можете гледати у понедељак у пола девет? 

____________________________________________________________________________ 

4)   У колико сати је филм „Она је жива“ ? 

____________________________________________________________________________ 

5)   Где ће у понедељак бити конференција за новинаре? 

____________________________________________________________________________ 
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ПИСАЊЕ 

 

8. Препишите текст ћирилицом:  

 
Od četvrtka do nedelje vreme će biti promenljivo oblačno uz manju količinu snega i slabu 

kišu. Najniža temperatura kretaće se oko nule. Najviša dnevna temperatura neće prelaziti četiri 

stepena. Duvaće jaka košava. Razvedravanje se očekuje početkom sledeće sedmice. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Опишите свој типичан викенд. Напишите 5 реченица: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

             /5 

             /5 



 

7 

 

10. Опишите слику. Напишите 5 реченица: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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УПОТРЕБА ЈЕЗИКА 

 

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

примеру:  

 

ПЕРФЕКАТ ПРЕЗЕНТ ФУТУР 

Ана је морала да учи. Ана мора да учи. Ана ће морати да учи. 

Нисам могао да спавам.   

  Неће имати времена. 

 Када идеш кући?  

Доручковала сам у 8.   

 

 

 

12. Напишите императив глагола у загради. 

1. Јоване, ________________ јакну, хладно је. (обући) 

2. Децо, обавезно ________________ пре школе. (доручковати)  

3. Мама, молим те,  _____________ ми сладолед. (купити) 

4. Марко, ___________ сутра код мене. (доћи) 
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13. Заокружите слово испред тачног одговора, као у примеру.  

0. Пијем ____. 

a) слатка кафа б)  слатку кафу в) слаткој кафи г) слатком кафом. 

1. Живим на ____. 

a) трећу спрату б) трећи спрат в) трећем спрату г) трећом спрату. 

2. Боли _____ зуб. 

a) му  б) га  в) њим  г) он. 

3. Чоколада је _____ него хлеб. 

a) скупа  б) скупљија  в) скупија  г) скупља. 

4. Данас је ____. 

a) деветнаести јануар  б) деветнаестог јануара  в) деветнаест јануар  г) деветнаестог јануар. 

5. Путовали смо у ____. 

a) Новог Сада  б) Новом Саду в) Нови Сад  г) Новим Садом. 

6. Србија је ____ од моје земље. 

a) мањија  б) малија в) мањша г) мања. 

7. У Београду има много _______. 

a) лепе паркове б) лепих паркова в) лепих парка г) лепим парковима. 

8. Вратио сам се касно са _____. 

a) Милошовог рођендана   б) Милошевих рођендана      

в) Милошевог рођендана   г) Милошева рођендана 
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