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ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ШКОЛОВАЊУ 

 

 

На крају четворогодишњег школовања на темељу наставе из предмета српски 

језик ученик:  

- познаје и аргументовано примењује језичке норме и служи се 

приручницима за неговање језичке културе;  

- самостално изражава мисли, ставове и осећаје у усменом и 

писменом изражавању; 

- познаје и разуме појмове из граматике (фонетике, фонологије, 

морфологије, синтаксе и лексикологије); 

- разликује врсте књижевних дела и познаје њихову структуру; 

- самостално анализира и интерпретира књижевна дела оригиналним 

стилом и богатим речником; 

- повезује и упоређује књижевност са осталим уметностима и 

актуелном стварношћу; 

- показује књижевно – критичке и аналитичке способности у 

интерпретацији књижевних и некњижевних текстова; 

- разуме основне тврдње и идеје текста; 

- развија културу говора и  љубав према српском језику и писму. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ – ОБРАЗОВНИ ИСХОДИ 1. РАЗРЕДА 

 

ЈЕЗИК 

 

- навести фазе у историјском развитку српског језика и писма до 19. 

века и објаснити значај Вукове реформе за стварање српског 

књижевног (стандардног) језика; 

- усвојити језик као систем знакова и применити га у комуникацији; 

- препознати, разумети и остварити разлику између говора и писма – 

одредити фонетске јединице српског стандардног језика тј. гласове 

(упоредити артикулациона и акустичка обележја); 

- одредити значење фонеме и њена дистинктивна обележја; 

- разликовати фонеме од графема на примерима; 

- препознати на примерима, знати објаснити и применити гласовне 

промене (сибиларизација, палатализација, јотовање, промена л у о, 

једначење сугласника по месту изговора, једначење сугласника по 

звучности, алтернација ије – је, е – и, губљење сугласника, непостојано 

а); 

- одредити нагласке у речима које често користимо; 

- препознати, именовати и разликовати проклитике и енклитике. 

 

ЈЕЗИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

- препознати, осмислити и тумачити опис, дијалог и монолог; 

- интерпретирати књижевни текст; 

- осмислити добро структуиран текст (увод, разрада, закључак) те 

властите мисли поткрепити ваљаним аргументима и примерима. 
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КЊИЖЕВНОСТ 

 

- одредити улогу књижевне уметности у друштву; 

- разликовати књижевност од других уметности; 

- препознати усмену и писану књижевност и међусобно их 

разликовати; 

- сместити књижевно дело у  културно – историјски контекст; 

- објаснити значај повезаности књижевности и књижевне критике; 

- препознати и анализирати основна обележје и структуру књижевних 

родова и врста; 

- одредити тему и мотиве у књижевном делу; 

- одредити фабуларни ток и навести елементе фабуле и њихова 

обележја; 

- набројати стилске фигуре и проценити њихову улогу као средства 

уметничког изражавања; 

- прочитати са разумевањем и интерпретирати текст српске 

средњовековне књижевности; 

- упоредити међусобне везе и утицаје писане и усмене књижевности; 

- анализирати тематска, композицијска и стилска обележја народне 

епске песме и одредити њено место у књижевно – историјском 

контексту; 

- познавати обележја народне бајке и препознати њен стил и језик; 

- одредити структурне елементе уметничке приповетке и њене стилске 

карактеристике  

 

 

    СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ – ОБРАЗОВНИ ИСХОДИ 2. РАЗРЕДА 

 

ЈЕЗИК 

 

- познавати развој књижевног језика код Срба од почетка писмености у 

9. веку до данас (рад Ћирила и Методија, најстарији писани 

споменици, реформатори језика до Вука); 

- познавати Вуков рад на стандардизацији књижевног језика и 

правописа; 

- познавати и примењивати основне принципе језичке норме 

(ортоепске и ортографске) српског језика; 

- познавати правила екавског и ијекавског изговора и правилно их 

примењивати; 

- правилно употребљавати ћирилично писмо; 

- именовати врсте речи и разликовати њихове морфолошке и 

класификационе категорије. 

 

 

ЈЕЗИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

- одредити разлике између усменог и писменог изражавања; 

- препознати и именовати функционалне стилове у тексту; 
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- примењивати ортоепску и ортографску норму у језичком 

изражавању; 

- познавати структуру описа и самостално описивати (бића, предмете, 

радње, појаве и простор). 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ  

 

- одредити структуру књижевног дела и сместити га у културно – 

историјски контекст; 

- познавати и набројати важне историјске догађаје у 17. и 18. веку; 

- познавати обележја барока и препознати барокне тенденције у 

српској књижевности; 

- навести главне носиоце просветитељских идеја и набројати циљеве 

просветитељства; 

- прочитати с разумевањем и интерпретирати најпознатија дела 

српских просветитеља (тема, идеја, врста дела); 

- набројати обележја европског романтизма; 

- навести најважније представнике српског романтизма и 

интерпретирати њихова дела; 

- одредити разлике српског романтизма у односу на европски 

романтизам; 

- анализирати тематска, композицијска и стилска обележја у делима 

српских романтичара (Радичевић,Његош, Змај, Јакшић, Костић). 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ – ОБРАЗОВНИ ИСХОДИ 3. РАЗРЕДА 

 

ЈЕЗИК  

 

- дефинисати појам реченице; 

- именовати и разликовати речи пуног и помоћног значења; 

- дефинисати и препознати синтагму у реченици; 

- именовати и одредити врсте реченица и њихов међусобни однос; 

- набројати врсте зависних реченица и њихове везнике; 

- препознати реченице у тексту и одредити њихову функцију; 

- разликовати реченице према изречености и неизречености субјекта и 

предиката. 

 

ЈЕЗИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

- познавати правописну норму и правилно је примењивати; 

- правилно и изражајно казивати краће и дуже лирске такстове; 

- познавати структуру описа са способношћу уношења важних 

података (простор, радња, догађај).  
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КЊИЖЕВНОСТ 

 

- набројати обележја европског реализма и истакнути специфичности 

српског реализма; 

- истакнути поетику српског реализма по програмским начелима С. 

Марковића; 

- навести најзначајније представнике српског реализма и њихова дела; 

- истакнути реалистичке тенденције у делима српских реалиста; 

- препознати наговештај модерне у делима српских реалиста; 

- повезати обележја српске модерне са европском модерном; 

- набројати најпознатија дела српске модерне и анализирати их; 

- анализирати дела српских модерниста. 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ – ОБРАЗОВНИ ИСХОДИ 4. РАЗРЕДА 

 

ЈЕЗИК 

 

- дефинисати и препознати основне појмове у творби речи; 

- одредити значењске и формалне односе међу лексемама; 

- одредити стилске вредности лексема; 

- препознати речи страних језика које су одомаћене у српском језику; 

- набројати лингвистичке дисциплине (лексикологија, фразеологија, 

терминологија); 

- одредити место српског језика у индоевропској језичкој групи. 

 

 

ЈЕЗИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

- набројати функционалне стилове и препознати их 

(књижевноуметнички, публицистички, административно – пословни, 

разговорни, научни); 

- разликовати књижевноуметнички стил од осталих функционалних 

стилова . 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

- познавати и самостално анализирати књижевноуметничко дело; 

- навести обележја српске књижевности између два рата; 

- препознати најзначајније представнике српске књижевности између 

два рата; 

- навести тематска и стилска обележја књижевности 

Народноослободилачке борбе; 

- одредити битна обележја српске савремене књижевности у 

европским оквирима; 
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- одредити битна обележја српске књижевности до 60-тих година 20. 

века; 

- набројати најзначајније писце тог периода и њихова дела; 

- навести обележја српске књижевности од 60-тих година до данас; 

- одредити место и значај књижевне критике у савременој 

књижевности. 

 

 

 

ИСПИТНА ДЕЛА ЗА ДРЖАВНУ МАТУРУ 

 

Народне песме:  

1. Хасанагиница 

2. Диоба Јакшића 

3. Бој на Мишару 

4. Стојан и Љиљана 

 

Поезија:  

Захарије Орфелин: Плач Сербији 

 

Проза: 

1. Свети Сава: Житије светог Симеона 

2. Гаврил Стефановић Венцловић: Беседе 

3. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученије 

4. Светозар Марковић: Реалност у поезији 

5. Јаков Игњатовић: Вечити младожења 

6. Борисав Станковић: Коштана и Нечиста крв 

7. Бранко Ћопић: Башта сљезове боје 

 

8. Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба 

9. Иво Андрић: Проклета авлија 

10. Добрица Ћосић: Корени 

11. Меша Селимовић: Дервиш и смрт 

 

 

 

СТРУКТУРА ИСПИТА 

 

 

Државна матура из српског испита једнака је за све ученике гимназија и 

стручних школа. Испит траје 120 минута и састоји се из два дела, а ученик сам 

распоређује време решавања сваког дела испита тј. испитни делови се не 

одређују никаквим звучним знаковима. Оба дела су писмена. Први део испита 

садржи 60 задатака који укупно носе 60 бодова. Врсте задатака у првом делу 

су задаци вишеструког избора, задаци допуне и задаци повезивања.  
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Пример задатка вишеструког избора: 

 

Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Која је од следећих речи предлог:  

а) ако  

б) пак 

в) иако 

г) са 

 

Пример задатка допуне: 

 

На задану линију напиши реч која се тражи. 

Речи које означавају разне граматичке везе између речи и реченица зову се 

____________ . 

 

Пример задатка повезивања: 

 

Повежи стрелицама најпознатије српске реалисте са њиховим делима. 

1. М. Глишић                                   1.    Данга 

2. Л. Лазаревић                              2.    Глава шећера 

3. Р. Домановић                             3.   Све ће то народ позлатити 

4. С. Сремац 
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ОГЛЕДНИ ПРИМЕРИ ИСПИТА 

 

 

1. Допуни речи које недостају. 

„Блажени старац“, господин Симеон, у предсмртном часу обраћа се 

___________  __________, свом сину.  

 

Одговор: светом Сави  

Бодови: 1 бод 

 

2. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Житије деспота Стефана Лазаревића написао је: 

а) Константин Филозоф 

б) Константин Ћирило 

в) Константин Презвитер 

г) Климент Охридски 

 

Одговор: Константин Филозоф 

Бодови: 1 бод 

 

3. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Први српски архиепископ био је: 

а) Симеон  

б) Доментијан 

в) Сава 

г) Теодосије 

 

Одговор: Сава 

Бодови: 1 бод 

 

4. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Сокола и коња у народној песми нису могли поделити: 

а) Бранковићи 

б) Јакшићи 

в) Мрњавчевићи 

г) Немањићи 

 

Одговор: Јакшићи 

Бодови: 1 бод 

 

5. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Песму „Бој на Мишару“ Вук Караџић чуо је од: 

а) Филипа Бишњића 

б) Слепе Живане 

в) Тешана Подруговића 

г) Старца Милије 

 

Одговор: Филипа Вишњића 

Бодови: 1 бод 
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6. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Песма „Стојан и Љиљана“ је: 

а) поема 

б) романса 

в) балада 

г) елегија 

 

Одговор: романса 

Бодови: 1 бод 

 

7. Допуни речи које недостају. 

Мирослављево јеванђеље украсио је и преписао ________  ___________ . 

 

Одговор: Глигорије дијак 

Бодови: 1 бод 

 

8. Допуни реч која недостаје. 

Епске народне песме које приповедају о неким значајним догађајима и 

јунацима, Вук Караџић је назвао _________ песмама. 

 

Одговор: мушким 

Бодови: 1 бод 

 

9. Допуни речи које недостају. 

Најстарије словенске хагиографије „Панонске легенде“ говоре о животу 

__________ и ________ . 

 

Одговор: Ћирила и Методија 

Бодови: 1 бод 

 

10. Допуни речи које недостају. 

Песма деспота Стефана Лазаревића, чија почетна слова дају акростих, 

зове се _________  ___________ .  

 

Одговор: Слово љубве 

Бодови: 1 бод 

 

11. Допуни речи које недостају. 

Велику сеобу Срба, крајем 17. века, водио је патријарх: _________  

____________ . 

 

Одговор: Арсеније Чарнојевић 

Бодови: 1 бод 

 

12. Допуни речи које недостају. 

Своје „Беседе“, пре Вука и Доситеја, народним језиком писао је 

___________  _____________  ____________ . 

 

Одговор: Гаврил Стефановић Венцловић 

Бодови: 1 бод 
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13. Допуни реч која недостаје. 

Доситеј Обрадовић је у делу „Живот и прикљученија“ описао живот у 

манастиру ____________ . 

 

Одговор: Хопово 

Бодови: 1 бод 

 

14. Допуни речи које недостају. 

Прва граматика српског језика, чији је аутор Вук Стефановић Караџић, 

зове се _____________  ______________ ___________ . 

 

Одговор: Писменица српског (сербског) језика 

Бодови: 1 бод 

 

15. Допуни реч која недостаје. 

Вођа Првог српског устанка је ____________ . 

 

Одговор: Карађорђе 

Бодови: 1 бод 

 

16. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

„Мрки Вуче, подигни бркове 

да ти виђу токе на прсима, 

да пребројим зрна од пушаках, 

колика ти токе изломише! 

Мртву главу не диже из гроба 

ни прекова бистра џефердара. 

Здраво твоја глава на рамена 

ти ћеш пушку другу набавити, 

а у руке Мандушића Вука 

биће свака пушка убојита! 

Аутор ових стихова је: 

а) Његош 

б) Змај 

в) Радичевић 

г) Илић 

 

Одговор: Његош 

Бодови: 1 бод 

 

17. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Песма Бранка Радичевића: „Кад млидија’ умрети“ је: 

а) ода 

б) химна 

в) елегија 

г) дитирамб 

 

Одговор: елегија 

Бодови: 1 бод 
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18. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

У стиховима песме „Вече“ Ђуре Јакшића  

„Летимо ти ми  

срца топити ... 

ћију ћи!“ 

препознајемо стилску фигуру: 

а) епитет 

б) анафора 

в) ономатопеја 

г) епифора 

 

Одговор: ономатопеја 

Бодови: 1 бод 

 

19. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Упуте режисеру и глумцима писане у драмском тексту у загради зову 

се: 

а) афише 

б) дидаскалије 

в) реплике 

г) синопсис 

 

Одговор: дидаскалије 

Бодови: 1 бод 

 

20. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Наслов збирке „Ђулићи“ и „Ђулићи увеоци“ Змаја Јове Јовановића, 

настао је од речи: 

а) зумбул 

б) лала 

в) ружа 

г) каранфил 

 

Одговор: ружа 

Бодови: 1 бод 

 

21. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Реализам у књижевности је раздобље од: 

а) 1890 – 1899 

б) 1830 – 1870 

в) 1890 – 1920 

г) 1830 – 1850 

 

Одговор: 1830 – 1870 

Бодови: 1 бод 

 

22. Допуни реч која недостаје. 

Раздобље у књижевности које се наставља на реализам и траје 20 

година, зове се ____________ . 
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Одговор: натурализам 

Бодови: 1 бод 

 

23. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Теоретичар српског реализма је: 

а) Светозар Марковић 

б) Љубомир Недић 

в) Јован Скерлић 

г) Богдан Поповић 

 

Одговор: Светозар Марковић 

Бодови: 1 бод 

 

24. Допуни речи које недостају. 

Најпознатији роман Јакова Игњатовића (првог реалисте у српској 

књижевности) зове се __________  ___________ . 

 

Одговор: Вечити младожења 

Бодови: 1 бод 

 

25. Повежи стрелицама најпознатије српске реалисте са њиховим делима. 

1. Милован Глишић                                 а) Данга 

2. Лаза Лазаревић                                    б) Глава шећера 

3. Радоје Домановић                               в) Све ће то народ позлатити 

4. Стеван Сремац                    

 

Одговор: 1б, 2в, 3а 

Бодови: 1 бод 

 

26. Допуни речи које недостају. 

              Књижевни критичар који је одредио поетику српске модерне зове се 

______  _______ . 

 

               Одговор: Богдан Поповић 

  Бодови: 1 бод 

 

27. Допуни на линије још имена два песника српске модерне 

1. Алекса Шантић 

2. Јован Дучић 

3. _________  ____________ 

4. _________  ____________ 

 

Одговор: Милан Ракић, Сима Пандуровић 

Бодови: 1 бод 

 

28. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Песму „Вече на шкољу“ написао је: 

а) Јован Дучић 

б) Алекса Шантић 

в) Сима Пандуровић 

г) Милан Ракић 



15 

 

 

Одговор: Алекса Шантић 

Бодови: 1 бод 

 

29. Допуни речи које недостају. 

Напиши назив и аутора драмског дела у којем један од главних ликова, 

газда Митке, изговара ову реченицу: „Бидни човек; а човек је само за жал, 

за муку здаден.“ 

Дело: _____________   

Аутор: ___________  ______________  

 

Одговор: Коштана, Бора Станковић 

Бодови: 1 бод 

 

30. Допуни речи које недостају. 

Напиши назив романа и име аутора у којем су главни ликови Софка, 

ефенди Мита и газда Марко.  

Роман: __________  ____________ 

Аутор: ___________  ____________ 

 

Одговор: Нечиста крв, Бора Станковић 

Бодови: 1 бод 

 

31. Допуни реч која недостаје. 

Песник Бранко Миљковић је по филозофском опредељењу _________ . 

 

Одговор:  хераклитовац 

Бодови: 1 бод 

 

32. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

„Башта сљезове боје“, Бранка Ћопића је:  

а) збирка песама 

б) збирка приповедака 

в) збирка новела 

г) збирка есеја 

 

Одговор: збирка приповедака 

Бодови: 1 бод 

 

33. Допуни реч која недостаје. 

Радња романа „Прољећа Ивана Галеба“, Владана Деснице је смештена 

у ________ . 

 

Одговор: болницу 

Бодови: 1 бод 

 

34. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

По својој структури „Прољећа Ивана Галеба“ је : 

а) роман хроника 

б) роман есеј 

в) роман свести 
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г) роман река 

 

Одговор: роман есеј 

Бодови: 1 бод 

 

35. Допуни реч која недостаје. 

Управник затвора „Проклета авлија“, зове се ______________ . 

 

Одговор: Карађоз 

Бодови: 1 бод 

 

36. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Ћамил, лик из романа „Проклета авлија“, болесни страшћу проучава 

историју султана:  

а) Бајазита 

б) Џема 

в) Мурата 

г) Османа 

 

Одговор: Џема 

Бодови: 1 бод 

 

37. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Милиш Црњански је објаснио настанак: 

а) кубизма 

б) зенитизма 

в) суматраизма 

г) надреализма 

 

Одговор: суматраизма 

Бодови: 1 бод 

 

38. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Радња романа „Корени“ Добрице Ћосића смештена је у: 

а) 17. век 

б) 18. век 

в) 19. век 

г) 20. век 

 

Одговор: 19. век 

Бодови: 1 бод 

 

39. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Аћим Катић, лик из романа „Корени“, има два сина, заокружи њихова 

имена: 

а) Лука и Василије 

б) Тола и Адам 

в) Ђорђе и Вукашин 

г) Марко и Петар 

 

Одговор: Ђорше и Вукашин 
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Бодови: 1 бод 

 

40. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Речи из романа „Дервиш и смрт“, Меше Селимовића: „Четрдесет ми је 

година, ружно доба, човјек је још млад да би имао жеља, а већ стар да 

их остварује“. – изговара: 

а) Хасан 

б) Исхан 

в) Харун 

г) Нурудин 

 

Одговор: Нурудин 

Бодови: 1 бод 

 

 

41. Допуни реч која недостаје. 

Владика, Никола, комшија, деклинирају се као именице ____________ 

рода. 

 

Одговор: женског 

Бодови: 1 бод 

 

42. Допуни реч која недостаје. 

У следећој реченици употреби правилан облик броја два. 

Допутовала сам са ____________ другарицама. 

 

Одговор: двема 

Бодови: 1 бод 

 

43. Допуни реч која недостаје. 

Речи које означавају разне граматичке везе између речи и реченица зову 

се ___________ . 

 

Одговор: везници 

Бодови: 1 бод 

 

44. Допуни реч која недостаје. 

У ком падежу је подвучена реч  у  реченици: Да ли сте видели, децо, 

море? Подвучена реч је у __________ . 

 

Одговор: вокативу 

Бодови: 1 бод 

 

45. Допуни реч која недостаје. 

Како се зове подвучени део речи у речима: ноћ, ноћити, поноћ, ноћни?  

Подвучени део је ____________ речи. 

 

Одговор: корен 

Бодови: 1 бод 
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46. Допуни реч која недостаје. 

Гласовна промена у речима: борац – борца; врабац – врапца; зове се 

_________ ___ .  

 

Одговор: непостојано а 

Бодови: 1 бод 

 

47. Допуни реч која недостаје. 

Компаратив придева ЗАО гласи ________________ . 

 

Одговор: гори 

Бодови: 1 бод 

 

48. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Речи ВРАТ и ШИЈА су по свом значењу:  

а) антоними 

б) синоними 

в)  хомоними 

г) топоними 

 

Одговор: синоними 

Бодови: 1 бод 

 

49. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

У којој од понуђених реченица именица КУЋА стоји у инструменталу 

множине: 

а) Небо се приближило кућама. 

б) Поље је покривено кућама. 

в) Деца се враћају својим кућама. 

г) У кућама је хладно. 

 

Одговор: Поље је покривено кућама. 

Бодови: 1 бод 

 

50. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

ПАПИРИЋ је у односу на именицу папир у: 

а) деминутиву 

б) компаративу 

в) аугментативу 

г) суперлативу 

 

Одговор: деминутиву 

Бодови: 1 бод 

 

51. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Кратком Е у екавском у примеру ПЕСМА, у ијекавском изговору 

одговара: 

а) пијесма 

б) пјесма 

в) писма 

г) песма 
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Одговор: пјесма 

Бодови: 1 бод 

 

52. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Која је од следећих речи предлог: 

а) ако 

б) док 

в) иако 

г) са 

 

Одговор: са 

Бодови: 1 бод 

 

53. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Како се правилно пише број 14: 

а) четрнест 

б) четрнаест 

в) четрнајст 

г) четрнаес 

 

Одговор: четрнаест 

Бодови: 1 бод 

 

54. Повежи стрелицама придеве и одговарајуће врсте. 

а) описни                                1) Софијин 

б) присвојни                          2) јутарњи 

в) градивни                            3) сеоски 

г) временски                          4) крилат 

д) месни                                  5) дрвен 

 

Одговор: а – 4; б – 1; в – 5; г – 2; д – 3 

Бодови: 1 бод 

 

55. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Који акценат препознајеш у речи лук:  

а) краткосилазни 

б) дугосилазни 

в) краткоузлазни 

г) дугоузлазни 

 

Одговор: дугосилазни 

Бодови: 1 бод 

 

56. Повежи стрелицама реч са врстом речи којој припада. 

а) љубав                      1) именица 

б) волети                     2) заменица 

в) двоје                        3) придев 

г) вољен                      4) глагол 

                                       5) број 
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Одговор: а -1; б – 4; в – 5; г – 3 

Бодови: 1 бод 

 

57. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

У речима: прочитати, одиграти, преносити, први део речи про – од – пре, 

зове се: 

а) суфикс 

б) инфикс 

в) префикс 

г) афикс 

 

Одговор: префикс 

Бодови: 1 бод 

 

58. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

У реченици: Авала је близу Београда, прилошка одредба „близу 

Београда“ означава: 

а) место  

б) време 

в) начин 

г) узрок 

 

Одговор: место 

Бодови: 1 бод 

 

59. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Правила писања у књижевном језику прописују се: 

а) речником 

б) граматиком 

в) правописом 

г) фонетиком 

 

Одговор: правописом 

Бодови: 1 бод 

 

60. Означи слово испред тачног одговора на формулару за одговоре. 

Којем функционалном стилу припада ова реченица: Жалба на ово 

решење може се уложити у року од 8 дана. 

а) административно – пословном 

б) научном 

в) књижевноуметничком 

г) новинарском 

 

Одговор: административно – пословном 

Бодови: 1 бод 
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I ДЕО ИСПИТА  

 

 

Задаци затвореног типа: укупно 60 задатака: 40 задатака из књижевности и 20 

задатака из језика. Тих 60 задатака доносе 60 бодова.  

а) задаци вишеструког избора: 31 задатака. 

    Од тога: 20 задатака из књижевности 

                     11  задатака из језика и језичког изражавања 

 

б) задаци допуне: 26 задатака. 

    Од тога: 19 задатака из књижевности 

                      7 задатака из језика и језичког изражавања 

 

в) задаци повезивања: 3 задатка. 

    Од тога : 1 задатак из књижевности  

                      2 задатка из језика и језичког изражавања 

 

 

УКУПНО: 31 задатака вишеструког избора 

                  26 задатака допуне 

                    3 задатка повезивања 

 

УКУПНО 60 ЗАДАТАКА НОСИ 60% ИСПИТА ИЛИ 60 БОДОВА 

 

 

 

 

 

 

II ДЕО ИСПИТА 

 

 

Пред тобом је књижевни текст. Пажљиво га прочитај, а затим и смернице за 

писање састава. Редослед понуђених смерница не обавезује те у твом 

саставу. Свој састав обликуј као заокружену целину (увод, разрада, закључак). 

Можеш да се послужиш папиром за концепт, а састав уредно напиши на за то 

предвиђен лист папира. 

Пази да твој састав буде правописно и граматички тачан. На крају преброј речи 

и напиши њихов број на предвиђени лист папира (за уредно писање). Састав 

мора имати од 250 – 400 речи.     
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ТЕКСТ 
 

 
Бранко Ћопић, Башта сљезове боје 

 

 
Мушкарци обично слабо разликују боје, али један такав незнајша у бојама 

какав је био мој дјед, е, таквог је било тешко наћи. Његов спектар сводио се на 

свега четири основне боје, а оно остало – то није ни постојало или се сводило, у 

најмању руку (ако је чича добре воље!), на неки врло неодређен опис: „Жуто је, 

а као и није жуто, него нешто онако – и јест и није.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Због дједове тврдоглавости у погледу боја, и ја сам, већ на првом кораку од 

куће, упао у неприлику. 

Било је то у првом разреду основне школе. 

Негдје средином године учитељица нам је причала о вуку, те живи овако, те 

храни се онако, док ће ти одједном упитати: 

- Дјецо, ко зна какве је боје вук? 

Ја први дигох руку. 

- Ево га, Бранко ће нам казати. 

- Вук је зелен! – окидох ја поносито. 

Учитељица се трже и зачуђено надиже обрве. 

 - Бог с тобом, дијете, гдје си то чуо? 

- Каже мој дјед – одвалих ја самоувјерено. 

- Није тачно, вук није зелен. 

- Јесте, зелен је! – неочекивано се узјогуних ја као прави унук честитог дједа 

Раде. 

Учитељица ми приђе сасвим близу, љутито узрики у моје лице и повуче ме за 

уво. 

- Кажи ти своме мудром дједу да то није истина. Вук је сив. Сив, запамти. 

Скоро плачући отклипсао сам тога дана кући и шмрцајући испричао дједу све 

што се у школи догодило. 

Ни слутио нисам каква ће се бура око тога подићи. 
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Шта! Пред читавим разредом његовог унука, миљенца, теглити за уши, а 

уважену старину поспрдно назвати мудрим, боље речено, будалом! Дотле смо 

дошли? И још рећи да вук није зелен већ некакав...хм! Е, то не може тек тако 

проћи. 

Сјутрадан, пушући попут гуска, дјед је доперјао са мном у школско двориште и 

пред свом дјечурлијом разгаламио се на учитељицу:  

- А је ли ти, шишкавицо, оваква и онаква, ти ми боље од мене знаш какав је вук, 

а? Није зелен? Пази ти ње! Ја се с вуцима родио и одрастао, читавог вјека с 

њима муку мучим, а она ти ту... По туру би тебе требало овим штапом, па да се 

једном научиш памети. 

Извика се дјед, расплака се учитељица, а ми, ђаци, од свега тога ухватисмо 

неку вајду: тога дана није било наставе. 

 

Већ следећег јутра дједа отјераше жандарми. Одсједи старина седам дана у 

среској „бувари“, а кад се врати, ублиједио и мучаљив, он ми навече попријети 

прстом. 

- А ти, језичко, нек те ја још једном чујем да блејиш какав је ко, па ћу ти ја 

показати. Вук је зелен, хех! Шта те се тиче какав је вук. 

 

 

 

 

 

 
СМЕРНИЦЕ ЗА ПИСАЊЕ: 

 

 
1. Којој књижевној врсти припада ово дело и који су главни ликови?  

2. Објасни у чему је сукоб између учитељице и дечака. 

3. Окарактериши лик дједа. 

4. Дали је дјед одиста био такав „незнајша“ у бојама?  

5. Како се завршио сукоб дједа и учитељице? 

6. Наведи неке елементе приповедачке технике. 

7. Наведи 4 – 5 речи које писац узима из сликовитог народног говора. 

8. Објасни симболику наслова „Башта сљезове боје“. 

9. Објасни функцију писања у првом лицу. 

10. Препиши једну реченицу у којој је наратор дечак и једну у којој је наратор 

одрастао човек. 

 

 

 

БОДОВИ: 20 x 2  

 

 

КОНЦЕПТ ЗА САСТАВ 

 

Искористи остатак слободног простора у овој књижици за концепт свога 

састава. Простор искористи како ти најбоље одговара. Твој рад на концепту 

неће се вредновати.  
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ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА 

 

Да би испитивање било стандардизовано са објективним резултатима по 

којима ће моћи да се успоређују поједине школе, матура ће бити иста за све 

ученике. Када год је то могуће, вредновање ће се обављати на припремљен 

начин. Кад то није могуће (нпр. у другом делу испита), ученикова постигнућа ће 

вредновати оспособљени оцењивачи према јединственој лествици за процену – 

процентној лествици решених задатака (0 – 100%). У испиту неће бити 

негативних бодова, што значи да се нетачни одговори неће одузимати од тачних.  

 

 

 

 

 

НАЧИН РЕШАВАЊА ИСПИТА 

 

Ученик који приступа државној матури добија испитни материјал који се 

састоји од: испитне књижице у којој су испитни задаци, предвиђен простор за 

концепт састава, предвиђен простор за уредно написан састав и посебни 

листови за одговоре.  

Испитна књижица садржи све задатке које ученик треба да реши. На испитној 

књижици се може писати, исправљати одговоре, поново писати, али на листу 

за одговоре све треба бити уредно написано. Лист за одговоре је образац у 

којем ученик означава знаком x квадратиће испод слова или бројева који, 

према његовом мишљењу, означавају тачне одговоре. Односи се на први део 

испита. Лист за одговоре за други део испита (састав) испуњава оцењивач. 

 

ПРИБОР 

 

На државној матури из српског језика ученици могу да користе само прибор за 

писање, и то плаву или црну хемијску оловку или налив – перо. 

 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА ИСПИТНИХ ДЕЛОВА 

 

Први део испита има 60 задатака затвореног и отвореног типа. Задаци 

вишеструког избора, допуне и повезивања носе један бод. Свих 60 задатака 

укупно носе 60 бодова или 60% испита.  

Овај део ће се вредновати оптичким читачем.  

Други део испита има 1 задатак есејског типа који носи 20 x 2 = 40 бодова или 

40% испита. Овај ће део вредновати оцењивачи.  
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НАЧИН ВРЕДНОВАЊА ДРУГОГ ДЕЛА ИСПИТА 

 

ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА: 

- читање и разумевање текста      50% 

- писмено изражавање                   20% 

- употреба српског језика                15% 

- графички изглед/облик                 15% 

 

УКУПНО: 100% 

 

Начин бодовања: 

Одговор на смерницу број 1: уметничка приповетка (или кратка прича); дечак, 

дјед, учитељица. 

Одговор носи 1. бод. 

Одговор на смерницу број 2: дечак безрезервно верује свом дједу, а учитељица 

инсистира на истини и тачности.  

Одговор носи 1. бод. 

Одговор на смерницу број 3: дјед не разликује боје, поносан је на своју 

старост и животно искуство, тврдоглав је, не попушта на туђа убеђивања, 

повређен је његов понос због изношења сумње у његове изјаве. 

Одговор носи 2 бода. 

Одговор на смерницу број 4: дјед је разликовао 4 боје, а остале „него нешто 

онако – и јест и није“ и из тога произилази његов сукоб са околином. 

Одговор носи 2 бода. 

Одговор на смерницу број 5: учитељица је плакала, а дједа су одвели жандари 

у затвор („бувару“). 

Одговор носи 1. бод. 

 

Одговор на смерницу број 6: у одломку превладава нарација и дијалог.  

Одговор носи 2. бода. 

Одговор на смерницу број 7: доперја, отклипса, блејиш, пушући, „бувара“, 

незнајша... 

Одговор носи 2. бода. 

Одговор на смерницу број 8: башта је симбол детињства (младости),  а сљез 

неодређености цветних боја и успомене на деду, као и релативности тврдњи 

појединаца. 

Одговор носи 2. бода. 

Одговор на смерницу број 9: писац постиже писањем у првом лицу 

уверљивост доживљаја, богатство осећаја и непосредност доживљаја. 

Одговор носи 1. бод. 

Одговор на смерницу број 10: „Мушкарци обично слабо разликују боје, али 

један такав незнајша у бојама какав је био мој дјед, е, таквог је било тешко 

наћи.“  

„Скоро плачући отклипсао сам тога дана кући и шмрцајући испричао дједу све 

што се у школи догодило.“ 

Одговор носи 2. бода. 

 

2 бода за графички изглед 

2 бода за богатство језика 

Укупно: 20 бодова x 2 

 



26 

 

СТРУКТУРА ДРЖАВНE МАТУРE 

 

Државна матура из српског језика за четврте разреде гимназија и стручних 

школа једнака је за све ученике тог програма. 

Испит траје 120 минута. 

Састоји се од 2 дела. 

Цели испит има укупно 100 бодова. 

 

 

 


