Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ИСТОРИЈА
ТЕСТ А
1. Најмање поуздани историјски извори су:
а) писани,
б) материјални,
в) усмени.
2. Које године је у Србији уведен грегоријански календар? _______________________
3. Казне у Хамурабијевом законику биле су једнаке за све.
а) тачно
б) нетачно
4. Како се звала народна скупштина у Спарти? ____________________________.
5. Грађане Атине је према годишњим приходима у четири реда поделио:
а) Дракон,
б) Солон,
в) Клистен.
6. Који грчки историчар се сматра “оцем историје”?
_________________________________________
7. Велики противник Филипа II био је атински државник и беседник:
а) Исократ,
б) Тукидид,
в) Демостен.
8. Који град је Александар Велики изабрао за своју престоницу?
__________________________________________________
9. Како су се презивала браћа Тиберије и Гај, народни трибуни који су покушали да
изведу аграрну реформу у Риму у II веку пре нове ере? _________________________
10. Ко је био највећи беседник старог Рима? _______________________________
11. Када је донет “Милански едикт”? __________________________________
12. Сељанчица која је својим учешћем довела до преокрета у Стогодишњем рату
позната је као ________________________________________.
13. Најстарији универзитет основан је у:
а) Болоњи,
б) Прагу,
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ц) Падови.
14. Када је донета “Велика повеља слобода”? _________________________
15. Када је допуњен Душанов законик? _____________________________
16. Где је било седиште српске архиепископије 1219. године ? ____________________
17. После Боја на Косову, у име малолетних синова Стефана и Вука, владала је
_____________________________________________
18. Ко је аутор “Мојсија” и “Давида”? _________________________________
19. Колевка ренесансе је:
а) Грчка.
б) Француска,
в) Италија.
20. Ко се сматра покретачем реформације у Немачкој? ______________________
21. Ко је употребио свој утицај великог везира да помогне обнову Пећке патријаршије?
__________________________________________________
22. У свом делу _____________________________ Монтескје хвали уставну монархију
енглеског типа.
23. Велика француска револуција је избила у врема владавине:
а) Луја XIV,
б) Луја XV,
в) Луја XVI
24. Ко је био први председник Правитељствујућег совјета? ______________________
25. Порта је 1838. године издала хатишериф познат као __________________ устав.
26. Ко је аутор “Начертанија”? _____________________________
27. Доба владавине кнеза Александра Карађорђевића (1842-1858) познато је у историји
као доба ________________________.
28. Устав из 1869. године познатији је као ____________________________.
29. Како се зове револуционарна организација која је организовала атентат у Сарајеву
1914? _____________________________________________
30. Видовдански устав суспендован је:
а) 20. јула 1928. године,
б) 1. децембра 1928. године,
в) 6. јануара 1929. године.
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕСТ А
1.

У основи српског књижевног језика је _________________________________
наречје.

2.

Глагољица је прво писмо које Словени употребљавају од ___________ века.

3.

Стари завјет превео је __________________________________ ,

4.

Подвуци речи које се мењају по падежима:
Са криком узлеће гавран и кружи над мојом главом.

5.

Подвуци глаголе у реченици
Пријатељу, волите само ону жену коју ћете волети целог живота.

6.

Подвуци реч која не припада низу: Осам, осми, осморо, осморица.

7.

Подвуци предикат у реченици:
Месец је те вечери био тужан.

8.

Реч рукомет је:
а) проста
б) изведена
в) сложена
(заокружи тачан одговор )

9.

Напиши правилно реченицу:
кажими кажи како да те зовем
____________________________________________________ .

10. Радња у Илијади заснована је на миту о:
а) златном руну
б) Аталанти
в) отмици лепе Хелене
г) Едипу.
(Заокружи тачан одговор)
11. Епска песма Кнежева вечера припада ___________________________ циклусу
песама.
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12. Народна лирска песма Српска девојка припада врсти __________________
песама.
13. Наведи називе епова које су написали:
Хомер
________________________.
Данте Алигијери
________________________.
Иван Гундулић
________________________.
14. Стихови:
"За Ђурђем је косу одрезала
За ђевером лице нагрдила
А за братом очи извадила"
илуструју стилско изражајно средство које се зове _______________ .
15. Молијеровска
репетиција
_____________________________.

употребљава

се

да

означи

16. Кир Јања је синоним за човека који је _____________________.
17. Просвећеност (рационализам) заснива се на:
а) истицању слободе уметничког стварања, мишљења и осећања,
б) истицање аутономије разума и слободног вољног одлучивања човековог,
в) истицање типичних карактера у типичним ситуацијама,
(Заокружи тачан одговор)
18. Писмо
љубезном
Харалампију
_______________________________________.

написао

је

19. Творац српске психолошке приповетке је ________________________.
20. "Сиво суморно небо... Са старих ограда давно
Увели ладолеж већ је суморно спустио вреже,
А доле, скрхане ветром, по земљи гранчице леже "
Ово су стихови песме ___________________________,
коју је написао
___________________________.
21. Шарл Бодлер написао је песму Везе, која се налази у његовој збирци:
_______________.
22. Драме
Галеб,
Ујка
Вања,
______________________________.

Три

сестре

написао

је

23. Подвуци име које не припада низу:
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Романтизам, реализам, ларпурлартизам, модернизам.
24. Милутин Бојић написао је песму _________________________ инспирисан
страдањем српске војске у Првом светском рату приликом повлачења преко
Албаније.
25. "Чинило му се да ће га стид надживети".
Овом реченницом завршава се роман ______________
__________________ .

који је написао

26. Песму Светковина написао је:
а) Ј. Дучић,
б) М. Ракић,
в) В. П.Дис
г) С. Пандуровић
(заокружи тачан одговор)
27. Радња романа Корени одиграва се у селу које се зове ______________.
28. На линију поред назива дела упиши имена њихових аутора:
"Облак у панталонама"
______________________,
"Романса месечарка"
______________________,
"Ex ponto"
______________________.
29. " Сумњај да л’ су збиља сјајне звезде ове,
Сумњај да ли сунце зна путању своју,
Сумњај да ли лаж се истином не зове
Али у љубав не посумњај моју ".
Ово је одломак из дела
дело је написао

_______________________,
_______________________.

30. За коју је збирку својих песама Десанка Максимовић написала:
"У њој сам изразила вековну тежњу наших народа да не повреди правду,
затим, његов отпор према насиљу, презирање охолости, склоност према
милосрђу, способност да се приволи царству небескоме."
Назив збирке је __________________________________________.
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ИСТОРИЈА
ТЕСТ Б
1. Стари Грци рачунали су време од:
а) оснивања Атине,
б) прве олимпијаде,
в) према владавини базилеуса.
2. Владар који је први створио јединствено царство на тлу Месопотамије:
а) Хамураби
б) Саргон I
в) Саргон II
3. Како се звала народна скупштина у Атини? ______________________________
4. Како се звало писмо у старом Египту?
____________________________________
5. Египат је био подељен на:
а) сатрапије,
б) номе,
в) деме.
6. Који грчки филозоф је писац “Државе” и “Закона”? _______________________
7. Избаци уљеза:
а) Цезар,
б) Помпеј,
в) Сула.
8. Први Каролинг који је крунисан за краља био је:
а) Карло Мартел,
б) Пипин Мали,
в) Карло Велики.
9.Који цар је увео тетрархију? ______________________________
10. Који од ових богова није словенски :
а) Перун ,
б) Митра,
в) Велес.
11. Када је средњевековна Србија постала краљевина? ___________________
12. Цар Душан је прву верзију закона донео 1349. године у:
а) Жичи,
б) Скопљу,
в) Серу.
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13. Последњи српски деспот и последњи босански краљ била је иста особа.
а) тачно
б) нетачно
14. Кристофер Колумбо био је:
а) Шпанац,
б) Португалац,
в) Ђеновљанин.
15. Ко је Тихом океану дао име? ________________________________
16. Habeas Corpus Act донет је:
а) 1679. године,
б) 1769. године,
в) 1688. године.
17. Ко је аутор “Утопије”? __________________________________
18. У време ког султана је Османлијско царство доживело врхунац?
________________________________________________
19. Ко је водио II велику сеобу Срба? ______________________________
20. По Уставу из 1791. године Француска је постала:
а) апсолутна монархија,
б) уставна монархија,
в) република.
21. Француски Конвент (револуционарна скупштина) је прогласио републику:
а) 1789. године,
б) 1791. године,
в) 1792. године.
22. Године 1835. у Србији је донет Устав под именом ____________________
23. Матица српска је основала „Летопис“.
а) тачно
б) нетачно
24. Србија је признала анексију Босне и Херцеговине:
а) 1908. године,
б) 1909. године,
в) 1910. године.
25. Којим уставом је у Србији уведен парламентарни систем? _____________________
26. Први корак ка уједињењу Краљевине СХС је доношење:
а) Нишке декларације,
б) Крфске декларације,
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в) Женевске декларације.
27. На челу привремене владе из 1918. био је Никола Пашић.
а) тачно
б) нетачно
28. Југословенски Устав из 1931. био је “подарен”.
а) тачно
б) нетачно
29. Где је 1934. убијен краљ Александар? _______________________
30. Када је проглашена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца? ____________________
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕСТ Б
26. Град Ниш налази се на _________________________________ дијалекатском
подручју.
27. Климент и Наум Охридски творци су другог словенског писма које се зове
__________ .
28. Нови завјет превео је: _________________________________.
29. Подвуци речи које се мењају по падежима:
Са сваке стране осветљених врата стајао је по један полицајац.
30. Подвуци заменице у реченици:
Онај добру памет имаде који својој памети много не верује.
31. Подвуци субјекат у реченици:
Када почиње концерт ?
32. Подвуци предикат у реченици:
Оне хоће да ме претрпају свакаквим поклонима.
33. Од просте речи лек напиши бар три изведене речи:
_____________________________________________
34. Од основног броја седам изведи:
а) збирни број
_______________,
б) бројну именицу _______________,
в) редни број
_______________.
35. Изведи глаголске именице од глагола:
читати _______________.
распети _______________.
36. Напиши правилно реченицу:
Ура час је одказан
____________________________________________________ .
37. Напиши правилно реченицу:
Одказан је полазак воза на релацији ниш београд бар.
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____________________________________________________

38. Радња трагедије Антигона догађа се у граду _______________ .
39. Библија започиње
_______________ .

књигом

_______________

,

а

завршава

књигом

40. Народна песма Бој на Мишару припада циклусу песама __________________.
41. Српска средњевековна књижевност написана је на
језику.

__________________

42. "Лето и пролеће Господ сазда, као што и певац рече, у којима и красоте многе:
птицама брзо и весељем испуњено летење, горама врхове и луговима
пространства и пољске ширине ко да искаже…"
Ово је одломак из дела "Слово љубве".
Писац дела је ______________________________.
43. Радња трагедије Ромео и Јулија догађа се у граду _______________ .
44. Наброј бар три трагедије В. Шекспира:
_____________________________,
___________________________,
___________________________.
45. "Коло среће уоколи
вртећи се не престаје
ко би гори, сад је доли,
а тко доли, гори остаје"
Ово су стихови из епа ______________.
Еп је написао ______________________.
46. Метафора је:
а) ређање слика по јачини
б) замена једног појма (речи) другим по сличности
в) замена једног појма (речи) другим по супротности.
(Заокружи тачан одговор)
47. Поема је:
а) песма писана у десетерцу
б) дужа песма у којој се преплићу елементи лирске и епске поезије
в) утврђен лирски облик од четрнаест стихова распоређених у четири строфе.
(Заокружи тачан одговор)
48. Којој врсти песама припадају песме:
Јутутунска народна химна - _______________________________
Вече
- _______________________________
Santa Maria della Salute
- _______________________________
49. "Ја те, видиш, само политички мрзим, а онако, у души, ја те волим"
Ово су речи Јеврема Прокића које он изговара у комедији
________________________,
написао ___________________________.

коју је
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50. Синестезија
у
књижевности
_____________________________________.

означава:

51. Подвуци име које не припада низу:
М. Ракић, Ј. Дучић, Б. Радичевић, В. Петковић Дис, С. Пандуровић.
27. Наведи имена писаца који су овековечили:
Сремске Карловце
- _____________________,
Врање
- _____________________,
Ниш
- _____________________.
28. Фатима, Радисав, Грегор Федун, Милан Гласинчанин, јунаци су романа
__________________________ , који је написао __________________________.

29. На линију поред имена јунака упиши назив дела у којима се јављају:
Јозеф К.
______________________,
Илија Чворовић
______________________,
Симка Катић
______________________.
30. На линију поред назива дела упиши имена њихових аутора:
"Чекање"
______________________,
"Време смрти"
______________________,
"Енциклопедија мртвих"
______________________.
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