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1. Диктат: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. Следећи текст препишите ћирилицом: 

 

Ovaj zec ______________________________ 

zna da svira, ______________________________ 

ovaj zec ______________________________ 

zna da plete, ______________________________ 

ovaj zec ______________________________ 

ručak kuva, ______________________________ 

ovaj zec ______________________________ 

kuću mete. ______________________________ 

Ovaj zec ______________________________ 

plesti ume, ______________________________ 

ovaj zec ______________________________ 

žeti ume, ______________________________ 

ovaj zec ______________________________ 

šiti, piti ______________________________ 

i francuski govoriti ______________________________ 

sve razume! ______________________________ 

Plavi zec, ______________________________ 

Čudni zec, ______________________________ 

jedini na svetu! ______________________________ 

 

 

Dušan Radović, Plavi zec 
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3. Пажљиво прочитајте следећи текст и одговорите на питања:  

 

Породица Јовановић живи у малом стану на периферији Београда. Тата Горан има 

тридесет три године и ради у једној фирми као програмер. Он воли свој посао, а поред 

компјутера он воли и тенис. Суботом и недељом, кад је лепо време, са пријатељима игра 

тенис. 

Мама Јелена је медицинска сестра у једној великој београдској болници. Нема 

сваког дана исто радно време. Често ради после подне или целу ноћ. Због тога Горан 

ујутро води децу у школу. 

Деца Дејан и Софија су ученици и иду у основну школу. Дејан има девет година и 

иде у трећи разред. Највише воли фудбал и навија за „Црвену звезду“. Софија иде у први 

разред и лепо црта и игра. Понедељком, средом и петком иде на балет, а викендом на 

часове цртања. 

 

а) Колико чланова има породица Јовановић? 

_______________________________________________________________________ 

б) Где живе Јовановићи? 

_______________________________________________________________________ 

в) Шта је Горан по занимању? 

_______________________________________________________________________ 

г) Шта је његов хоби? 

_______________________________________________________________________ 

д) Зашто Јелена нема сваки дан исто радно време? 

_______________________________________________________________________ 

ђ) Ко води децу ујутро у школу? 

_______________________________________________________________________ 

е) У коју школу иду деца? 

_______________________________________________________________________ 

ж) Ко је старији, Дејан или Софија? 

_______________________________________________________________________ 

з) За који фудбалски клуб навија Дејан? 

________________________________________________________________________ 

и) Кад Софија иде на часове балета? 

________________________________________________________________________ 
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4. Гледајте сликe и напишите шта ради Стефан и у колико сати. 

Употребите глаголе: ТУШИРАТИ СЕ, ПРАТИ, ГЛЕДАТИ, ИЋИ, ПИТИ, 

ОБЛАЧИТИ СЕ, УСТАЈАТИ, ДОРУЧКОВАТИ, РАДИТИ.  

7:30  

 

 

Стефан __устаје_________ у ____________________ . 

7:35 

 

 

Он _________________ у __двадесет пет до осам . 

7:50 

 

 

___________________ у _____________________ . 

8:00 

 

 

___________________ у _____________________ . 

8:05 

 

 

___________________ у _____________________ . 

8:15 
 

 

___________________ у _____________________ . 

9:00 

17:00 

 

 

___________________ од_____________________  

до ______________________. 

17:30 

 

 

___________________ у _____________________ . 

19:00 

 

___________________ у _____________________ . 

23:00 

 

 

___________________ у _____________________ . 
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5. Поставите питања, тако да подвучени део буде одговор: 

 

а) Јелена има 27 година. Колико година има Јелена? 

б) Сутра ће бити облачно време. ___________________________________ 

в) Овај задатак је лак. ___________________________________ 

г) Дошао је на посао таксијем. ___________________________________ 

д) Они живе на селу. ___________________________________ 

ђ) Она воли сладолед од чоколаде. ___________________________________ 

 

 

 

6. Попуните табелу и упишите одговарајуће глаголске облике: 

 

САДАШЊЕ ВРЕМЕ/ПРЕЗЕНТ ПРОШЛО ВРЕМЕ/ПЕРФЕКАТ БУДУЋЕ ВРЕМЕ/ФУТУР 

 Падала је киша. 

 

 

Идем на посао. 

 

  

  Летоваћемо у Грчкој. 

 

 

 

Милан није био на часу.  

Могу да читам ћирилицу.  

 

 

  Писаћу ти сваки дан. 
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7. Опишите Ненада: 

 

 

Име и презиме: Ненад Петровић 

Датум рођења: 15. март 1991. 

Место рођења: Смедерево, Србија 

Занимање: студент медицинског факултета 

Страни језик: енглески и шпански 

Хоби: музика, филм 

Спорт: кошарка, скијање 

Ненад Петровић је рођен _________________________ у 

_____________________________________ . Он је___________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филолошки факултет                            А1               Центар за српски као страни језик 

          Београд          

 7 

 

8. Гледајте слику и одговорите на питања: 

 

 

 
 
а) Где седи девојчица?  _____________________________________________ 

б) Где стоји мама?         _____________________________________________ 

в) Шта држи мама?       _____________________________________________ 

г) Где се налази воће?   _____________________________________________ 

д) Где је прозор?            _____________________________________________   

                                                                                                                                                                 


