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2. Следећи текст препишите ћирилицом: 

  

Zaljubio sam se u Persu, našu komšiku, jer ona mi je bila najbliža. Persa je bila 

pegava, nosila je žute čarape i uvek su joj bile iskrivljene štikle na cipelama. Dok se 

nisam zaljubio, nisam ni obraćao pažnju na nju, ali od časa kad sam se zaljubio, izgledala 

mi je božanstveno lepa i dovoljno mi je bilo da je vidim, ma i izdaleka, da vidim samo 

njene krive štikle, pa da se odmah uzbudim i pohitam joj u susret, ne bih li što pre sreo 

osmeh na njenome pegavom licu. 

Ona je bila ćerka profesora koji nam je predavao računicu i koji o meni, ne znam 

zašto, nije imao tako dobro mišljenje. 

Branislav Nušić, Autobiografija 
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3. Пажљиво прочитајте следећи текст и одговорите на питања: 

Мадрид је главни град  Шпаније и аутономне покрајине Мадрид. Цео регион – град 

са околином, са око пет милиона становника убраја се међу највеће метрополе на старом 

континенту. Сам град са 3,1 милион становника је после Лондона и Берлина трећи по 

величини град у Европској унији. Мадрид је од 1562. године престоница Шпаније. И не 

само то: овај град смештен у „срцу“ државе, трговински и културни центар шпанске 

краљевине. Град се налази на висоравни од 665 метара. Северозападно од града издиже се 

планина Сијера де Гвадарама с врхом Пењалара који је висок 2.429 метара. Због оваквог 

положаја лета су веома топла, а зиме изузетно хладне. У поређењу са дргим важним 

европским престоницама Мадрид је прилично млада метропола. Сматра се да историја 

града почиње 1038. године на месту где је раније постојало маварско утврђење. Успон 

града почео је крајем 16. века када је Мадрид постао престоница Шпаније. Део Мадрида 

подигли су шпански Хабсбурговци и данас се зове аустријски Мадрид. Занимљиво је да је 

Мадрид током 18. и 19. века био и под страном влашћу (енглеском, португалском, 

француском).  

На листи значајних светских метропола Мадрид заузима веома високо место због 

свог величанственог музејског троугла: музеј Прадо, Национални музеј и уметнички 

центар краљице Софије и Музеј уметности.  

 

а) Колико становника има град Мадрид? 

________________________________________________________________________ 

б) Од кад је Мадрид главни град Шпаније? 

________________________________________________________________________ 

в) На којој надморској висини се налази град? 

________________________________________________________________________ 

г) Колико становника има цео регион? 

________________________________________________________________________ 

д) Шта је било на месту данашњег Мадрида? 

________________________________________________________________________  

ђ) Кад је настао Мадрид? 

________________________________________________________________________ 

е) Зашто се део града зове аустријски Мадрид? 

________________________________________________________________________ 

ж) Који народи су владали Мадридом у 18. и 19. веку? 

________________________________________________________________________ 

з) Зашто је велика разлика у темeратури између лета и зиме у Мадриду? 

________________________________________________________________________ 

и) Колико великих музеја има Мадрид? 

________________________________________________________________________ 
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4. Речи у заградама упишите у одговарајућем падежу: 

 

 Сигурно је да су ретки људи који код __________________________ (своја 

кућа) не поседују макар један албум са фотографијама. Међутим, фотографије се не 

чувају само у __________________________ (породични албум, множина). Неке се 

праве да би биле објављене у књигама и часописима и служе нам као информација, 

неке се праве да сведоче о __________________________ (важно време), неке 

представљају стваралачки чин аутора и најчешће их можемо видети у галеријама и 

на изложбама. Нема __________________________ (добра фотографија) без 

__________________________ (добар фотоапарат)!  

 Први фотограф у Србији био је Анастас Јовановић. Школовао се у Бечу на 

Академији за __________________________ (лепа уметност, множина). Највише је 

сарађивао са __________________________ (кнежевска породица) Обреновић. 

Оставио је значајне фото-записе __________________________ (будућа генерација, 

множина). За разлику од __________________________ (данашња фотографија, 

множина), прве фотографије су биле искључиво црно-беле и трају до 

__________________________ (наш дан, множина). 

 

 

 

5. Допуните реченице енклитичким обликом заменице у 

одговарајућем падежу: 

 

а) Узео је књигу и спаковао _______________ је у ранац. 

б) Моје другарице долазе сутра и послужићу _______________ тортом. 

в) Срео сам Милана и рекао _______________ да и он дође сутра. 

г) У госте су нам дошли пријатељи из Холандије и резервисали смо 

_______________ собу у хотелу. 

д) Гледао је у Марка као да _______________ први пут види. 

 



Филолошки факултет                            Б1               Центар за српски као страни језик 

         Београд          

 5 

6. Упишите одговарајуће глаголе (у облику презента или пасива): 

 

ПЛАНИРАТИ, СНИМИТИ, ЧИНИТИ, ОМОГУЋАВАТИ, ПОСТОЈАТИ,  

ЛИЧИТИ, ПОСТАТИ, ПОЧИЊАТИ, РЕЖИРАТИ, МОЋИ 

 

 Да ли сте се икад упитали какав би свет био да нема телевизије? Она нам 

___________________ гледање и слушање на даљину. Каже се да је њена појава 

учинила да свет ___________________ глобално село. Зато се сматра да је 

телевизија епохални изум двадесетог века. Појавила се 1926. године, а већ 

тридесетих година прошлог века ___________________ да раде прве телевизијске 

станице. Телевизија у боји ___________________ од 1954. године. 

 Какав је телевизијски програм? Две основне врсте емисија су емисије 

___________________ на лицу места, а да нису унапред ___________________, 

односно ___________________, и емисије које се унапред планирају, режирају, 

како би биле што занимљивије гледаоцима. 

 Да ли ти се некад учинило како телевизија ___________________ на филм? 

Филм, међутим, не ___________________ директно приказати оно што се дешава 

када ми то гледамо. Директан пренос је оно што телевизију ___________________ 

посебном. 

 

 

 

7. Упишите одговарајуће придеве у облику компаратива или 

суперлатива: 

 

 До 2100. године Арктик ће преко лета остати без леда. Ове промене ће бити 

___________________ (велик) проблем за арктичке животиње. Нестанак леда утиче 

на све, од  ___________________ (ситан) до ___________________ (крупан) 

морских животиња. ___________________ (слаб) утицај ће осетити рибе које живе 

у ___________________ (дубок) води. 
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8. Упишите глаголе у одговарајућем облику (футур I, футур  II, 

перфекат и потенцијал): 

 

ЈЕЛЕНА: Добар дан. Туристичка агенција „Путник“, изволите. 

ПЕТАР: Добар дан. Интересују ме ваши аранжмани за летовање. Прошле године 

__________________________ (летовати) у Грчкој преко ваше агенције, а ове 

године __________________________ (волети) да идем у Шпанију.  

ЈЕЛЕНА: Имамо велики избор летовалишта у Шпанији по повољним ценама. Ако 

__________________________ (уплатити) до 30. априла, 

__________________________ (добити) попуст од 15%.  

ПЕТАР: У реду, __________________________ (доћи) у вашу агенцију сутра после 

подне да погледам проспекте. 

 

                

9. Поставите питања тако да подвучени део реченице буде одговор, 

као у примеру а): 

 

а) Идем са Душаном на ручак. 

 

             Са ким идем на ручак                ? 

б) Ни од кога није добила поруку. __________________________________ 

в) Учио је руски језик ради новог посла. __________________________________ 

г) Оригано најбоље иде уз пицу. __________________________________ 

д) Спремамо испит по овом уџбенику. __________________________________ 

ђ) Никад се нисам возио бродом. __________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Филолошки факултет                            Б1               Центар за српски као страни језик 

         Београд          

 7 

 

 

10. Опишите једно Ваше путовање у најмање десет реченица. 

Напишите где сте путовали, чиме, с ким и зашто. Опишите место. 

Напишите шта Вам се допало, а шта не. 

 

________________________________________________________________________
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