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ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА I РАЗРЕД 
 
1. Народна проза-бајка по избору (борба између добра и зла) 
2. Епска песма (одлике епске поезије у стиху), Бановић Страхиња-у чему су 

величина, тајна и естетска вредност неговог лика 
3. Лик жене у народним песмама покосовског циклуса 
4. Балада као књижевна врста -"Хасанагиница" 
5. Лепота као трагични удес у песми "Женидба Милића Барјактара" 
6. Анализа песме "Кнежева вечера" 
7. Породични односи и патријархални неписани закони у песми "Ропство 

Јанковић Стојана" 
8. Историјско и митолошко у песми "Почетак буне против дахија" 
9. Хероина класичне трагедије: Софокле-Антигона 
10. Гилгамеш-човек бола и радости 
11. Почеци словенске писмености-рад Ћирила и Методија 
12. Писмо и језик-најстарија словенска писма: глагољица, ћирилица, 

старословенски језик и рецензије. 
13. Теодосије: "Житије Св. Саве"-књижевна вредност 
14. Јефимија-прва српска поетеса-"Похвала кнезу Лазару" 
15. Срeдњевековни песник, деспот Стефан Лазаревић: Слово Љубве 
16. Сонет као књижевна врста-Петрарка "Канционијер" 
17. Бокачо:"Декамерон"-анализа новеле:"Фредерико и дона Ђована" 
 
ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА II РАЗРЕД 
 
1. Доситеј Обрадовић: идеје о реформацији језика, одлике нарације у биографији 
2. Значај Вуковог "Рјечника" и "Писменице" за српски језик и књижевност 
3. Победа Вукових начела 1847.-сарадници у реформаторском раду 
4. Вук као књижевни критичар и полемичар, историчар и биограф 
5. Вуков рад на прикупљању и квалификацији народног стваралаштва 
6. Петар Петровић Његош: "Горски вијенац" 
7. Опште људски смисао "Горског вијенца" 
8. Елегија као књижевна врста-Б.Радичевић:"Кад младијах умријети" 
9. Србија под старичним Змајевим пером 
10. Лаза Костић: песник као страсни поклоник лепоте у песми "Santa Maria Della 

Salute" 
11. Балзак: објективна слика света-страст и новац у роману "Чича Горио" 
12. Лаза Лазаревић-"Ветар" (Јанкови снови и стварност) психолошки портрет 

главног јунака 
13. Слика Србије у Домановићевим приповеткама ("Данга" и "Вођа") 
14. Матавуљ-"Поварета" 
15. Андрић-"Мост на Жепи" 
16. Андрић-"Пут Алије Дјерзелеза" 
17. Комедија као књижевна врста-Нушић:"Народни посланик" 
18. Војислав Илић: дескриптивне слике као оквир за песникова осећања 
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ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ JEЗИКА ЗА  III РАЗРЕД 
 
1. Богдан Поповић-антологија новије српске лирике, поетика Модерне 
2. Андрић:"Еx понто"-лирски мотиви (песме у прози) 
3. Андрић:"На Дрини ћуприја"-историјско и легендарно у роману 
4. Трагична лепота и лично достојанство Фате Авдагине у роману "На Дрини 

ћуприја" 
5. Функција и симболика моста у роману "На Дрини ћуприја" 
6. А.Шантић:"Моја отаџбина"-сонета форма; структура, значење песме 
7. А.Шантић:"Претпразничко вече"-симболика, елегија, структура, значење 
8. А.Шантић:"Вече на шкољу"-мотиви, симболичко значење 
9. Симболичко и метафорично значење Дучићеве песме "Јабланови" 
10. Дучић:"Залазак сунца"-анализа слика, симболика 
11. М.Ракић:"Искрена песма"-мотив пролазности живота у младости, љубавни 

мотив, симболичко значење 
12. М.Ракић:"Долап"-алегоријско-симболичка песма 
13. Дис:"Можда спава"-музикалност стиха, организација песме, лирски мотиви, 

симболичко значење очију 
14. Б.Станковић:"Коштана"-симболичко значење лепе циганке Коштане 
15. Б.Станковић:"Коштана"-структура лика, индивидуализација говором, поетско-

симболичко значење лика, главног јунака, Митка 
16. Б.Станковић:"Коштана"-трагичне људске судбине јунака драме 
17. Б.Станковић:"Нечиста крв"-психолошка анализа Софкиног лика 
18. Проблем нечисте крви у Станковићевом роману "Нечиста крв" 
19. Б.Станковић:"Нечиста крв"-однос ефенди Мите и Софке 
20. Б.Станковић:"Нечиста крв"-анализа лика ефенди Мите 
21. Б.Станковић:"Нечиста крв"-анализа лика газда Марка 
22. Б.Станковић:"Нечиста крв"-патријархална средина и њени закони као узроци 

трагичних удеса јунака (Софка, газда Марко, ефенди Мита) 
23. П.Кочић:"Мрачајски прото"-самоћа и страх као узрок психолошке деформације 

главног јунака 
24. В.Илић:Сиво суморно небо"-дескрипција у функцији симболичког значења 
25. М.Бојић:"Плава гробница"-основни мотив, структура и значење песме 
26. Д.Васиљев:"Човек пева после рата"-дефектистичко расположење 
27. М.Црњански:"Суматра"-суматраистичко схватање света (повезати са 

"Објашњење "Суматре"") 
28. М.Црњански:"Суматра"-однос између прошлог и садашњег времена у песми 
29. М.Црњански:"Сеобе"-историјско-поетски роман 
30. М.Црњански:"Сеобе"-анализа лика господје Дафине 
31. М.Црњански:"Сеобе"анализа лика Аранђела Исаковича као представника 

младе грађанске класе 
32. М.Црњански:"Сеобе"-Вук Исакович-психолошка структура лика 
33. Трагични удес српског национа у роману "Сеобе" 
34. Јунаци "Сеоба" у трагању за својом звездом 
35. Путопис као књижевна врста: Растко Петровић "Људи говоре" 
36. В.Петровић:"Салашар"-лик главног јунака 
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37. Тин Ујевић:"Свакидашња јадиковка"-анализа песме 
38. И.Г.Ковачић:"Јама"-поема као књижевна врста, структура дела 
 
ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА IV РАЗРЕД 
 
1. Васко Попа:"Манасија"-модерна родољубива песма 
2. Васко Попа:"Очију твојих да није "-основни мотив песме и уметнички домет 
3. Андрић:"Проклета авлија"-фра Петар (анализа лика) 
4. Андрић:"Проклета авлија"-Ћамил ефендија (анализа лика) 
5. Андрић:"Проклета авлија"-лик Карадјоза 
6. Андрић:"Проклета авлија"-универзално значење дела 
7. Андрић:"Проклета авлија"-прстенаста структура дела, наратори 
8. Меша Селимовић:"Дервиш и смрт" тематско-мотивска структура дела (страх, 

издајство-пријатељство, живот-смрт, тамница-слобода, побуна-покорност, 
љубав-мржња, лепота) 

9. М.Селимовић:"Дервиш и смрт"-слика света у роману 
10. М.Селимовић:"Дервиш и смрт"-лик Ахмета Нурудина 
11. Б.Ћопић:"Башта сљезове боје"-пишчев лиризам и хуманизам 
12. Д.Киш:"Енциклопедија мртвих"-структура модерне приповетке 
13. Д.Ћосић:"Корени"-тумачење наслова, структура романа (ток свести) 
14. Д.Ћосић:"Корени"-Аћим Катић (анализа лика) 
15. Д.Ћосић:"Корени"-лик Ђорђа Катића (однос према оцу, брату и жени) 
16. Д.Ћосић:"Корени"-Симка-трагична јунакиња овог романа 
17. Д.Ћосић:"Корени" Вукашин и Тола Дачић (интелектуалац и српски сељак) 
18. Д.Максимовић: "Тражим помиловање"-извориште,структура, свевременско 

значење збирке песама 
19. Шекспир:"Хамлет"-лик Хамлета (смисао и значење лика) 
20. А.Ками:"Странац"-анализа лика Мерсоа 
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ПИТАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ 
 
1. Стварање привих држава у долинама великих река (Египат и државе у долини 

Тигра и Еуфрата) 
2. Култура народа Старог Истока (писмо, књижевност, уметност и наука) 
3. Спарта као арисоткратска држава (настанак, друштвено и државно уређење и 

спартанско васпитање) 
4. Атинска држава (настанак, друштвено и државно уређење, друштвене борбе и 

демократизација атинске државе) 
5. Грчко-персијски ратови (односи персијске државе и грчког света, сукоби Грка и 

Персијанаца и формирање Атинског поморског савеза) 
6. Криза грчког полиса-Пелопонески рат (узроци и ток рата, крај и последице 

рата) 
7. Грчка култура класичног периода (обележја, позориште и књижевност, 

уметност, филозофија и наука) 
8. Успон Македоније и стварање хеленистичких монархија (Филип II и Александар 

Велики, распад Александрове државе) 
9. Хеленистичка култура (услови настанка и карактеристике, филозофија и 

природне науке) 
10. Римска освајања изван Италије и њихове последице (пунски ратови, освајања 

на истоку и западу) 
11. Класне борбе у Риму (покрет слободне сиротиње и реформе браће Грах, 

устанци робова) 
12. Криза Републике и појава диктатуре  у Риму (увођење најамничке војске, Први 

и Други тријумфи-рат) 
13. Римска империја у доба принципата и домината (владавина Октавијана 

Августа и његових наследника, реформе царева Диоклецијана и Константина) 
14. Слабљење и криза Римског царства (колонат, хришћанство, пад Западног 

римског царства) 
15. Римска култура (грчки утицај, наука, књижевност, уметност и основна облежја 

римске културе) 
16. Франачка држава у доба раног феудализма (настанак државе, успон у доба 

Каролинга, настанак Папске државе и распад франачке државе) 
17. Византија (привреда, државно уређење, улога хришћанске цркве, 

Јустинијанова освајања и опадање Византије) 
18. Арабљани (ислам и стварање државе, уједињење, стварање Калифата и његов 

распад) 
19. Насељавање Јужних словена на Балканско полуострво (борбе с Византијом, 

ослобођење од Авара) 
20. Српска држава у Рашкој 
21. Дукљанска држава 
22. Покрштавање Јужних Словена и зачеци њихове културе 
23. Крсташки ратови и њихове последице 
24. Друштвени сукоби у развијеном феудализму (јесреси, крсташки ратови, 

инквизиција, просјачки редови, сељачки устанци и устанци у градовима) 
25. Осамостаљивање српске државе у доба Стефана Немање (ширење Србије) 
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26. Одбрана Немањиног наслеђа-Стефан Првовенчани (унутрашњи сукоби, 
проглашење Краљевине и осамостаљивање цркве) 

27. Успон Србије (Урош I, Драгутин, Милутин и Стефан Дечански) 
28. Србија у доба цара Душана (освајања, унутрашњи развој Србије-привреда, 

друштво и државни развој) 
29. Изграђивање босанске државе (борба за самосталност, бан Кулин, крсташки 

ратови и црква босанска) 
30. Успон и ширење Босне-Стјепан II Котроманић и Твтко I 
31. Распад Душановог Царства и продор Турака 
32. Српска деспотовина-деспот Стефан Лазаревић и деспот Ђурађ Бранковић 
33. Пад јужнословенских држава под турску власт (пад Византије, Србије, Босне, 

Херцеговине и Црне и Горе) 
34. Култура немањићке епохе (књижевност и уметност) 
35. Велика географска открића и почеци колонијалних освајања (узроци, 

предуслови, открића и последице) 
36. Хуманизам и ренесанса (друштвено-економски предуслови, карактеристике, 

подручја настанка нове културе, најпознатији представници) 
37. Уређење Османског царства (државно и друштвено уређење, положај 

хришћанског становништва, исламизација) 
38. Положај православне цркве и обнова Пећке патријаршије 
39. Почеци опадања турског царства и отпор покореног хришћанског становништва 

(разарање тимарског система, читлучење, хајдуци, ускоци, устанци) 
40. Сеобе Срба и њихов положај у Угарској од 15-18. века (српске привилегије, 

успон српског друштва и културе) 
41. Велика француска револуција (стање уочи револуције, идеолози револуције) 
42. Европа после француске револуције (Бечки конгрес и "Света алијанса") 
43. Први српски устанак (Београдски пашалук крајем 18. века, буна на дахије, 

сукоби са турском војском, уређење устаничке државе) 
44. Први српски устанак (ратовање од 1809-1812, Букурешки мир и слом устанка) 
45. Други српски устанак (прилике уочи устанка, борбе с Турцима и преговори)  
46. Милошева владавина (борба за аутономију, Милошев режим, борба за устав) 
47. Владавина уставобранитеља (унутрашња и спољна политика) 
48. Црна Гора у борби за ослобођење (владика Данило, организација племенског 

друштва, Шћепан Мали) 
49. Црна Гора у доба Петра I и Петра II Петровића Његоша (унутрашња и спољна 

политика) 
50. Срби у Угарској у првој половини 19. века (борба за очување привилегија, 

улога Карловачке митрополије, културни препород) 
51. Друга владавина кнеза Милоша и кнеза Михаила Обреновића (унутрашња и 

спољна политика) 
52. Ослободилачки ратови Србије 1876-1878. и Берлински конгрес 
53. Аустрофилска политика Милана Обреновића и формирање грађанских партија 
54. Тимочка буна и српско-бугарски рат 
55. Устав из 1888. и владавина Александра Обреновића 
56. Успостављање парламентаризма у Србији 1903-1914, царински рат и 

анексиона криза 
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57. Црна Гора за време књаза Данила 
58. Црна Гора у доба књаза Николе од 1860-1878. (ослободилачки ратови и 

Берлински конгрес) 
59. Црна Гора од Берлинског конгреса до првог светског рата (привредне прилике, 

апсолутизам књаза Николе, доношење устава и настанак политичких партија) 
60. Први балкански рат 
61. Други балкански рат 
62. Срби у Јужној Угарској од 1849-1914. (црквено-народни сабори, укидање 

Српске Војводине, покрет Светозара Милетића) 
63. Босна и Херцеговина под аустро-угарском управом (привредни развој, 

друштвени односи, анексија, отпор аустро-угарској управи) 
64. Заоштравање између блока Централних сила и Антанте и почетак I светског 

рата (борба за нову поделу света, сарајевски атентат, напад на Србију) 
65. Први светски рат у Европи и победа Антанте (главни фронтови и значајније 

битке) 
66. Србија и Црна Гора у I светском рату (Церска и Колубарска битка, одбрана 

Београда и повлачење, Мојковачка битка, Солунски фронт и ослобођење 
земље) 

67. Србија и Црна Гора под аустро-угарском окупацијом 
68. Рад на уједињењу и стварање Краљевине СХС 
69. Фебруарска и Октобарска револуција у Русији и утицај Октобарске револуције 
70. Друштвене прилике после I светског рата (версајски систем, Друштво народа, 

економске кризе, појава и успон фашизма) 
71. Краљевина СХС од 1921-1929. (Видовдански устав, монархија и 

вишестраначки парламентаризам, страначке борбе и национални проблеми) 
72. Криза парламентаризма (Шестојануарска диктатура и Устав из 1931.) 
73. Намеснички режим и влада Милана Стојадиновића 
74. Почетак разбијања Краљевине Југославије (споразум Цветковић-Мачек и 

стварање Бановине Хрватске, спољна политика) 
75. Почетак II  светског рата (напад на Пољску, окупација земаља северозападне 

Европе, слом Француске) 
76. Напад на Југославију и њено разбијање (25. и 27.март, окупација и подела 

Југославије) 
77. Независна држава Хрватска и њена геноцидна политика (успоставјање 

усташког режима, домобрани, усташки логори смрти, улога католичког клера и 
стаблизација НДХ) 

78. Други светски рат и борбе у Југославији 1941. (напад на СССР, стварање 
атифашистичке коалиције, устанци у Југославији, стварање слободне 
територије, терор окупатора) 

79. Други светски рат у свету и борбе у Југославији 1942. (улазак САД у рат и 
јачање коалиције, Источни фронт и фронт у Северној Африци, формирање 
бригада, Козара, скупштина у Бихаћу) 

80. Покрет Драже Михаиловића 
81. Успеси Антихитлеровске колалиције 1943. и битке на Неретви и Сутјесци. 

Друго заседање АВНОЈ-а 
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82. Отварање Западног фрoнта 1944. и успеси Црвене армије. Споразум Тито-
Шубашић 

83. Крај II светског рата и ослободилачке борбе у Југославији (Јалта, капитулација 
Немачке и Јапана, Сремски фронт, карактер НОР-а и допринос Југославије 
победи над фашизмом) 

84. Југославија после II светког рата (обнова и изградња, резолуција 
Информбироа и отпор Југославије) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


