
 Испит из предмета Култура изражавања и правопис српског језика обухвата два 

дела: (1) практични тест из правописа и основа језичке норме, који носи макс. 60 бодова, и 

(2) усмени теоријски део из познавања науке о језику, који носи макс. 40 бодова, а коме се 

приступа након положеног првог дела (најмање 31 бод). Практични тест чине задаци за 

примену норме на језичким примерима, а теоријски тест конкретна питања која у 

наведеној литератури одговарају објашњењима и илустрацијама појмова датих масним 

словима, као и објашњењима датим курзивом. Питања и задаци на тестовима обухваћени 

су следећим јединицама (и деловима из литературе). 

 

 (Теоријски тест) 

1. Место језика у људском животу. (Бугарски, 2019: 1.1) 

2. Битна својства језика. (Бугарски, 2019: 1.2) 

3. Језик и говор. (Бугарски, 2019: 1.3) 

4. Језички знак. (Бугарски, 2019: 6.1) 

5. Функционисање језика као система знакова. (Бугарски, 2019: 6.2) 

6. Фонеме. (Бугарски, 2019: 8.1) 

7. Морфеме. (Бугарски, 2019: 10.1) 

8. Синтаксичке јединице. (Бугарски, 2019: 11.1) 

9. Структура разговора и текста. (Бугарски, 2019: 14.2) 

10. Језик, мишљење и стварност. (Бугарски, 2019: 2.2–2.3) 

11. Подела језичких функција. (Бугарски, 2019: 2.4) 

12. Језичка сродност. (Бугарски, 2019: 4.2) 

13. Језик, дијалект и социолект. (Бугарски, 2019: 15.1) 

14. Вишејезичност. (Бугарски, 2019: 5.2) 

15. Ставови према језику. (Бугарски, 2019: 5.4) 

16. Језичка норма и стандардизација. (Бугарски, 2019: 15.2) 

17. Нестандардни језички варијетети. (Бугарски, 2019: 15.2) 

18. Књижевни језик. (Бугарски, 2019: 15.3) 

19. Функционално диференцирање језика. (Бугарски, 2019: 15.4)  

20. Компоненте језичке културе. (Бугарски, 2019: 15.4) 

 

(Практични тест) 

21. Правила стандардне акцентуације. (Šipka, 2005: 4.1) 

22. Писање великог слова. (Пешикан и др., 2011: IV) 

23. Спојено и одвојено писање речи. (Пешикан и др., 2011: ИМЕНИЦЕ т. 82−88; 

ПРИДЕВИ; ЗАМЕНИЦЕ; БРОЈЕВИ; ГЛАГОЛИ) 

24. Основе интерпункције (Пешикан и др., 2011: ТАЧКА; ДВОТАЧКА; ЗАПЕТА т. 

147−149, 153 I; 155−156 I; НАВОДНИЦИ; ЦРТА; УПИТНИК; УЗВИЧНИК). 

25. Основе скраћивања. (Пешикан и др., 2011: VII) 

26. Честе фонетско-фонолошке и граматичке грешке (Клајн, 2004: одабране 

одреднице) 
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