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 WSTĘP
Речима до знања to repetytorium leksykalne skierowane do osób 

uczących się języka serbskiego jako obcego na poziomie od A1 do B2 
(według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Ma-
teriał językowy ujęto w formie atrakcyjnych ćwiczeń, pozwalających 
na poznanie, utrwalanie oraz usystematyzowanie nowych jednostek 
leksykalnych.

Słownictwo zaprezentowano w formie różnorodnych ćwiczeń, które 
sprzyjają nauce słownictwa współczesnego języka serbskiego. Pozwa-
lają one również w sposób interesujący i przystępny podnieść kompe-
tencje językowe. Materiał zaprezentowano w taki sposób, aby zapo-
znać studentów zarówno z pojedynczymi jednostkami leksykalnymi, jak 
i ze stałymi zwrotami złożonymi z kilku słów, np. zwrotami szablono-
wymi, wyrażeniami idiomatycznymi czy stałymi związkami wyrazowymi.

Repetytorium składa się z szesnastu pól tematycznych, które obej-
mują słownictwo dnia codziennego oraz przybliżają kulturę i obyczaje 
Serbii. Może ono być wykorzystywane w trakcie zajęć lektoratowych 
jako materiał uzupełniający oraz jako pomoc do samodzielnej nauki.

Na końcu podręcznika znajduje się klucz do wszystkich ćwiczeń 
oraz słowniczek.

Doboru materiału leksykalnego dokonano na podstawie podręczni-
ków do nauki języka serbskiego jako obcego oraz wykorzystano własne 
doświadczenie autorki kompendium.

Niniejsze repetytorium powstało jako pomoc naukowa. Jego opra-
cowanie uzasadnia niedostateczna liczba materiałów dydaktycznych, 
potrzebnych do nauki języka serbskiego jako obcego. Pierwowzorami 
do stworzenia niniejszego podręcznika były najnowsze zbiory ćwiczeń 
leksykalnych do nauki języków: hiszpańskiego, angielskiego i polskiego 
jako obcego.

PODZIĘKOWANIA

Największe podziękowania należą się moim belgradzkim przyjaciół-
kom: Sanji Vučić, Bojanie Subašić oraz Maji Miličević, którym jestem 
ogromnie wdzięczna za pomoc oraz inspirację.

Dziękuję również koleżance-lektorce Sanji Miletić, a także moim 
studentom z Katedry Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego 
za możliwość przetestowania podczas zajęć z nimi wszystkich ćwiczeń.
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 1. ТЕЛО И ОСЕЋАЊА

1. Од датих слова направите антониме следећих придева (прво 
слово је подебљано):

паметан  глуп плгу
добар  олш
лењ  рднеав
нервозан  нимра
храбар  љпшлави
осећајан  нармзау
апатичан  енгечарин
тужан  ееосв
великодушан  ечисабн
лажљив  встиуноииљб
озбиљан  иљавш
причљив  љтћвиу

2. Пронађите по два синонима за сваки придев:

самољубив вредан скроман ограничен љубазан паметан

себичан

бистар оштроуман
глуп повучен
егоистичан пријатан
заостао ревностан
затворен себичан
марљив срдачан
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3. Изаберите тачан придев:

a) Иван је по природи био сумњичав / сумњив човек.
б) Полиција је ухапсила сумњичавог / сумњивог типа.
в)  Јелена је заборавна / заборављена особа и увек тражи своје 

наочаре.
г) То је прелеп роман једног заборавног / заборављеног писца.
д)  Гордана је заљубљене / заљубљиве природе и често мења 

момке.
ђ) Ми смо заљубљени / заљубљиви у Пикасову уметност.

4. Нађите именице од којих потичу понуђени придеви:

досадан  досада срећан  апатичан  
поносан  опрезан  завистан  
успешан  љубоморан  луд  
стрпљив  страстан  лењ  
храбар  заљубљен  веран  
агресиван  амбициозан  глуп  

а п а т и ј а с д г х ј с к
љ о њ с т р а с т р т з т р
з н у и о п д о с а д а р е
ш о п р е з ђ ж р ж в в п њ
у с п е х а с д е г е и љ с
ф г х ј к л ч ћ ћ л р с и д
х р а б р о с т а у н т в а
џ ц в б н м к л ч п о ћ о г
љ њ т з у и л у д о с т с р
о п љ а с д ф г ј с т д т е
к л у ч л е њ о с т а д д с
љ у б о м о р а ћ џ ц в г и
ш ч а љ њ з у и о п ш а ц ј
ђ ж в и љ в а м б и ц и ј а
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5. Избаците једног уљеза из сваке категорије:

а) очи: буљаве ситне косе коврџаве

б) коса: густа орловска ретка равна

в) нос: плав прћаст кукаст грчки

г) зуби: вештачки бели клемпави покварени

д) уста: густа пуна испуцала црвена

6. Који делови људског тела су спољашњи, а који унутрашњи: 

глава брада вене бубрег
јетра срце ребра уста
нос мозак пупак мишићи
желудац врат груди артерије
црева кости плућа прст
чело трепавице нокат обрве

Унутрашњи делови

1. јетра
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Спољашњи делови

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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7. Поређајте по реду делове ногу и руку:

бутина натколеница                              
(стопало, натколеница, потколеница, колено)
раме                                        
(лакат, надлактица, шака, подлактица)

8. Како се зову људски прсти? Од понуђених слова направите назив:

први прст ►►►  палац (цплаа)
други прст ►►►  (жкртиасп)
трећи прст ►►►  (њеидрс ртсп)
четврти прст ►►►  (млодаи стрп)
пети прст ►►►  (амил трпс)

9. Повежите речи и нађите изразе који се односе на свакодневну 
негу тела:

                         руке          балзам           дезодоранс          нокте

                                                   усне        обрве        бубуљице 

                                                          ноге          браду          косу

сакрити      фарбати      прати

         шминкати             прскати       бријати

депилирати      обликовати      лакирати          стављати

10. Повежите глаголе са фразама и објасните изразе:

бранити 1. а. ногу
губити 2. б. једном ногом у гробу
живети 3. в. се рукама и ногама
устати 4. г. тло под ногама
добити 5. д. на леву ногу

бити 6. 6б ђ. на високој нози
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а) Бити врло стар =     бити једном ногом у гробу  
б) Нестати =                                   
в) Бранити се свим силама =                                 
г) Бити лоше расположен =                                 
д) Постати несигуран =                                  
ђ) Бити богат =                                   

11. Попуните реченице одређеним именицама у одговарајућој 
форми:

Ја имам две  ногe  а мој кунић четири  шапe .
Ја имам дугу   а моја мачка густу   .
Ја имам лепо   а мој пас симпатичну   .

длака, лице, нога, шапа, њушка, коса



 2. ПОРОДИЦА

1. Која од следећих дефиниција описује статус детета? Повежите 
појмове:

сасвим мало дете недоношче
дете коме су умрли родитељи новорођенче
тек рођено дете клинац
малолетник (у жаргону) беба
дете рођено пре времена сироче

2. Од понуђених слова у табели нађите брачног пара:

вркесав пгсрууа јуан ектат јаакм

астнри аурашњј абба аатшт теварј

девер јетрва
деда
отац
свекар
стриц
супруг
таст
теча
ујак
шурак
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3. Повежите дате појмове по смислу:

исхранити 1. 1в a. код неке породице
примити 2. б. породици
живети 3. в. породицу
припадати 4. г. у породицу

поднети 5. д. развод
развести се 6. ђ. на развод
дати 7. е. коме развод
добити 8. ж. тужбу за развод брака
пристати 9. з. од жене/ мужа

4. Решите осмосмерку тако што ћете пронаћи 8 речи и повежите 
их са дефиницијама:

д п о л у б р а т ж

ф р д а о ч у х п ђ

г а ј м к н м р с с

х у г а х џ ј с д в

у н ч ћ љ е з е т а

ф у ф е е љ г с е с

ш к ћ х и њ с т ф т

а а ј а х т г р б и

л о ш ш к ф ј и е к

ј е т р в а б ћ ј а
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yнукова или унукина кћерка  праунука 
брат само по оцу или мајци  
сестрин син  
други муж моје мајке  
жена мужевљевог брата  
сестрин или ћеркин муж  
женина сестра њеном мужу  
друга жена мог оца  

5. Прочитајте текст и заокружите тачну тврдњу:

Здраво! Зовем се Весна и по занимању сам лекар. Мој брат 
се зове Иван. Живи у Суботици са својом супругом Зораном. 
Они имају сина који има већ 3 године и зове се Славко. 
Мој муж Павле и ја такође имамо дете. Зове се Синиша 
и има 2 године. Много је сладак! Павлови родитељи су Вера 
и Стефан. Станују у Зајечару. Моји родитељи, осим мене 
и Ивана, имају још једну ћерку, то је моја сестра Наташа. 
Она студира на Правном факултету у Београду. Имам, 
нажалост, само једну баку, то је очева мајка. Она има 
79 година и зове се Ксенија. Моја мама Јелена такође ради 
као лекар, а мој отац Лазар је ветеринар.

Весна је Иванова 1. сестра 2. жена 3. бака
Синиша је Ксенијин 1. свекар 2. праунук 3. мајка
Зорана је Славкова 1. ћерка 2. мајка 3. сестра
Павле је Веснин 1. муж 2. отац 3. брат
Наташа је Ксенијина 1. таштa 2. ћерка 3. унука
Ксенија је Јеленина 1. тетка 2. свекрва 3. сестра
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6.  Ко је ко у породици? Повежите тип сродства са његовим називом:

ујак и ујна 1. 1з a. деца истих родитеља
стриц и стрина 2. б. родитељи
таст и ташта 3. в. брачни пар
свекар и свекрва 4. г. очев брат и његова жена
тетка и теча 5. д. мужевљеви родитељи
унук и унука 6. ђ. родитељи родитеља
супруг и супруга 7. е. женини родитељи
брат и сестра 8. ж. мајчина или очева сестра и њен муж
отац и мајка 9. з. мајчин брат и његова жена
деда и баба 10. и. децина деца

7. Повежите права имена са њиховим хипокористиком (речима 
од миља):

женска имена

Катарина Гордана Александра Јелена Марија
Каћа
Сашка Јеца Каћа Маки Гога

мушка имена

Владимир Зоран Бранислав Предраг Александар

Зоки Пеђа Влада Аца Брана
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8. Ставите понуђене глаголе и изразе на одговарајуће место тако 
да добијете синонимски пар:

одбити дечка или девојку  затруднети зачети дете
умрети  бити у другом стању

венчати се  доћи на свет
затруднети  мењати пелене
родити се  направити прве кораке

бити трудна  дати корпу
преповијати  ступити у брак
проходати  склопити очи

9. Шта значе ове изреке? За сваку изреку нађите објашњење:

имати иста осећања; спајати потпуно различите ствари; 
праведно судити, објективно, без привилегија; бити премлад, 

неискусан; свако би могао да разуме

мирисати на мајчино млеко значи  бити премлад, неискусан 
бити брат по срцу значи  
дете на цуцли би разумело значи  
мешати бабе и жабе значи  
ни по бабу ни по стричевима значи  



 3. ОДЕЋА И ОБУЋА 

1. Избаците уљеза:

a) беретка качкет хаљина шешир
б) фармерке јакна капут бунда
в) мајица шортс џемпер ролка
г) корсет брус доњи веш прслук

2. Попуните празнине и нађите називе накита:

о г р ли ц а (ц, р, о)
    рс         н (т, е, п)
б     р         (м, а, у)
на     у         ица (к, в, р)
    р         (б, ш, о)
при     е     а     (к, з, в)
м     н     у     е (ђ, ш, и)
    а         ић (ч, н, л) 

3. Допуните реченице понуђеним изразима:

дневној светлости , стоји, кабина, број, кошта, 
квалитетније, узећу, 37, пробам

Где је   кабина  ?
Да ли имате мањи                   ?
Могу ли да                   ?
Колико                   ?
                   ово!
Желим нешто                   .
Хтео бих број                   .
Могу ли ово да погледам на                   ?
Лепо Вам                   .
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4. Повежите одећу са одговарајућим описом (за сваки део одеће 
је по 3 описа): 

●равне●са V изрезом●са капуљачом●дуга до пода●са платформом●
●са дрвеним ђоном●са тричетврт рукавима●с фалтама●високог струка●

5. Повежите речи по смислу и допуните реченице. Пазите на 
падеже:

спаваћица 1. 1в а. ђон

лептир машна 2. б. капа

одело 3. в. пиџама

пертле 4. г. кабаница

рукавице 5. д. смокинг

гумене чизме 6. ђ. кравата

а) Ја спавам у   спаваћици   а мој муж у   пиџами  .
б) Кад пада киша носим                и               .
в) Уз кошуљу иде                или               .
г) Зими су нам потребне                и               .
д) Ципеле увек имају                а понекад и               .
ђ) Елегантни мушкарац облачи               или              .

ципеле сукња џемпер
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6. Како се зову следећи дезени? Повежите називе са сликама:

 са шарама пругасто карирано тачкасто

7. Где се могу чути ове тврдње – код кројача (К) или код обућара (О)?

Можете ли ставити нове флекице? К О
Желео бих да поправим ципеле. К О
Колико ми метара материјала треба? К О
Да ли можете да ми смањите висину штикле? К О
Желео бих црвену поставу. К О
Хтела бих венчаницу по мери. К О

8. Повежите појмове и сазнајте како одредити праву величину 
гардеробе:

дужина сукње мерите око најширег дела груди испод руку
дужина ногавице мерите природну линију вашег струка
груди мерите око најширег дела тела при врху ногу
кукови мерите од струка наниже
струк мерите од почетка унутрашње стране бутине

9. Повежите слогове и нађите типове ципела: 

јапан санда клом мар чи кау папу пати каља бале нану салон

ке
тинке ке ле че ке пе ле зме ке бојке че танке

1

тачкасто

2 3 4
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10. Како се презивају следећи модни дизајнери? Поређајте 
измешана слова тако да добијете њихова презимена: 

Ђани  Версаће (арВсћее)
Коко  (нШаел)
Томи  (филигеХр)
Ђорђо  (мнираА)
Келвин  (аКјнл)
Маноло  (ханБилк)
Марк  (бЏсекјо)
Александар  (еикМвн)

11. Шта можете да купите у позамантерији? Нађите речи:

12. Шта значе следеће ознаке на одећи? Повежите сличице са 
описима: 

максимална температура прања је 30 степени
дозвољено пеглање на високој температури

материјал се не сме избељивати
дозвољено сушење у машини на високој температури

забрањено машинско сушење
максимална температура прања је 60 степени

искључиво ручно прање
сушење само у вертикалном положају 

(ilustracje: www.texsite.info)

|к

он
ац|игла

сантиметаррајсфершлусдугмадзихернадламаказеапликацијавуниц
ашпе

над
ле
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13. Зима је и морате се добро обући. Шта прво облачите, шта друго, 
итд. Одлучите какав је редослед:

МУШКАРАЦ
1. боксерице

капа
капут

кошуља
кравата
мајица

панталоне
рукавице

сако
ципеле
чарапе
шал

ЖЕНА
беретка
бундица

1. гаћице
грудњак
марама

поткошуља
ролка

рукавице
сукња
торба

хулахопке
чизме



 4. ЗАНИМАЊА И ПРОФЕСИЈЕ

1. Одредите која форма је погрешна:

а) манекенка манекица
б) учитељка учитељица
в) глумица глумитељка
г) куварка куварица
д) сликарица сликарка
ђ) фризерица фризерка
е) певачица певатељка
ж) песникиња песница

2. Шта раде људи следећих занимања? Попуните празна места 
одговарајућом формом глагола:

1. Возач вози. (возити)
2. Радник
3. Глумац
4. Преводилац
5. Чистач
6. Штампар штампа. (штампати)
7. Свирач
8. Чувар
9. Зидар
10. Кувар
11. Продавац продаје. (продавати)
12. Предавач
13. Орач
14. Пекар
15. Сејач
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3. Где раде особе следећих занимања? У свакој категорији има 
по 6 професија:

собарица ради само у згради
полицајац собарица
манекен
обућар
учитељ
свештеник
ватрогасац ради у згради и напољу
библиотекар
поштар
судија
молер
књиговођа

4. Поделите професије по категоријама (у свакој групи су 
4 професије):

наставник, рачуновођа, маникир, рецепционер, кувар, продавац, 
фризер, финансијски аналитичар, курир, агент за продају 

некретнина, шпедитер, туристички водич, професор, банкарски 
службеник, педагог, масер, аквизитер, касир, возач, козметичар, 

менаџер логистике, учитељ, конобар, порески службеник

транспорт 
и саобраћај трговина туризам 

и угоститељство

економија, 
банкарство 
и финансије

брига 
о лепоти образов ање

курир

(na podstawie: poslovi.infostud.com)
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5. Препознајте позитивне (врлине) и негативне (мане) стране 
посла. Попуните колоне:

нередовна плата, 
здраво пословно окружење, 

посао са пуним радним временом, 
полна дискриминација, 
рад на неодређено време, 

стрес, 
креативност, 
рад на црно, 
монотонија, 

могућност напредовања, 
стицање радног искуства, 

неплаћен прековремени рад

Врлине Мане

1. здраво пословно окружење
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Повежите појмове:

бавити се 1. 1в а. запослен

имати 2. б. посла

бити 3. в. научним радом

прихватити се 4. г. без предаха

урадити 5. д. на посао

радити 6. ђ. квалификације за нешто

бацити се 7. е. огроман посао
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7. Попуните CV.

Лични подаци:, Страни језици:, Радно искуство:, Остало:, Образовање:,

рад на рачунару, презиме, датум рођења, мобилни телефон, место 

рођења, адреса (улица, град), фиксни телефон, возачка дозвола, 

и-мејл, име

1)  

   а) име  Бојана

   б)  Петровић

   в)  23.10.1975.

   г)  Подгорица

   д)  Београд, Краља Александра 24б

   ђ)  011 323 6321

   е)  0646678970

   ж)  bpetrovic@rsmail.rs

2)      – Трећа београдска гимназија – 

друштвено-језички смер (1988 г.)

      – дипломирани професор српског

језика и књижевности (1993 г.), 

Филолошки факултет, Универзитет 

у Београду

3)      Приватна школа страних језика 

АБВ – ABC, лектор за српски језик 

као страни

4)     енглески, немачки

5)  

   а)  MS Offi ce пакет

   б)  Б категорија
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8. Попуните празнине одговарајућим речима. Водите рачуна 
о форми:

новчана помоћ, бакшиш, стипендија, џепарац, хонорар, 
пензија, плата

а)  Јуче сам добила  џепарац  од мајке и могла сам да купим 
лутку.

б) Наш најбољи конобар често добија              .
в)  Ја сам популарни певач и добио сам високи               за 

мој наступ.
г) Радим у библиотеци где добијам редовну              .
д)  Наша породица је у тешкој ситуацији и због тога добија

              од државе.
ђ) Моја бака добија              .
е)  Студирам медицину и ове године сам добио               од 

министарства.

9. Повежите занимања са радним местом:

пошта, ватрогасна станица, циркус, канцеларија, скупштина, 
спортски клуб, касарна, позориште, дом здравља, издавачка 

кућа, аутомеханичарска радња, дечји вртић, рудник, полицијска 
станица, базен, кафана, музеј, азил за животиње

аутомеханичар посланик
васпитач лектор
ватрогасац рудар
ветеринар спасилац
војник кустос
кловн службеник
конобар костимограф
лекар тренер
полицајац курир
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10. Повежите речи истог значења (синониме):

болничарка медицинска сестра радник обезбеђења
домар артиста
зубар стоматолог
лекар конобар

скулптор пазикућа
службеник доктор

келнер вајар
телохранитељ чиновник

уметник спремачица
чистачица медицинска сестра



 5. СТАН 

1. Утврдите које се речи везују за посао, 
а  које за спремање и хигијену:

посао спремање хигијена

1. монитор
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Повежите слова и слогове и нађите називе просторија које се 
налазе у стану:  

со вна ба дне  дневна соба 
ба ћа спа ва со  
чја со де ба  
дна ба ра со  
ан та в  
д рум по  
ја пе за тр ри  

шампон, кофа, дезодоранс, монитор, скенер, сапун, ђубравник, 
крпа, штампач, чешаљ, паста за зубе, усисивач, тастатура, 

бријач, компјутер, метла, миш, детерџент
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хи ња ку  
па ло ти ку  
бље со пред  

3. Повежите дефиниције са појмовима:

апартман 1. 1д а. кућа за одмор
солитер 2. б. мали стан за једну особу

кућа 3. в. стан (у жаргону)
викендица 4. г. зграда за становање
гарсоњера 5. д. комфоран стан

гајба 6. ђ. вишеспратна зграда

4. Повежите речи по смислу и решите укрштеницу:

в р а т а 1. шпијунка
т е л е в у з о р 2. даљински управљач

ј а с т у к 3. прекривач
л а м п а 4. сијалица

г а р д е р о б а 5. вешалица
б р а в а 6. квака

п р о з о р 7. гарнишна
ф р и ж и д е р 8. замрзивач

к р е в е т 9. душек
в ц ш о љ а 10. вц-шоља

кревет, јастук, лампа, телевизор, фрижидер, 
врата, брава, даска, прозор, гардероба
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5. Избаците уљеза:

а) орман пешкир плакар
б) судопера корпа лавабо
в) тросед софа сто
г) вага паркет ламинат
д) табуре када столица
ђ) бојлер лампа лустер

6. Нађите предмете који се користе у кухињи. Дато вам је прво 
слово и број слова у речи:

1.  чајник     (6 слова)
2.  т           (6 слова)
3.  м           (5 слова)
4. о           (8 слова)
5.  ш           (6 слова)
6.  р           (5 слова)
7.  ц           (7 слова)
8.  р           (6 слова)
9.  б           (5 слова)
10.  т           (5 слова)
11.  в           (7 слова)
12.  ш           (5 слова)
13.  ч           (6 слова)
14.  ч           (4 слова)
15.  џ           (5 слова)
16.  с           (8 слова)
17.  т           (5 слова)

о к л а г и ј а њ г н ч м

о п ш м г в а р ј а ч а љ

ч н т о с т е р к и о ј п

и д ц д д т и г а њ с н а

н р т л з у и о п ш ш и ђ

и х ч а ш а и т у ч а к п

ј ф г х ј к б о к а л о р

а џ ц в б н ш п о р е т и

к л м ш ђ џ е з в а њ а н

б м л п ш ђ р е р н а у г

н м с у д о п е р а в б л

ц е д и љ к а м о п ш ж а
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7. Чему служе ови предмети? Саставите слова тако да добијете реч:

(лепаг)  Пегла служи за пеглање.
(пакр)  служи за брисање прашине.
(темал)  служи за чишћење пода.
(роџег)  служи за рибање пода.
(шсауилиц аз шве)  служи за простирање веша.

8. Поделите некретнине по категоријама (означите у табели):

НЕКРЕТНИНЕ стамбени 
објекти

пословни 
објекти

туристички 
објекти земљишта

викендица

магацин

стан ۷
грађевинско земљиште

камп

кућа

пољопривредно земљиште

пословни простор

9. Попуните оглас:

балкон, стан, Суботица, 
телефон, једно, кабловска, 
50 000 €, две, интерфон, 

подрум, централно 
грејање, 70 м2

Преглед некретнине

Град:      Суботица                 

Тип:                            

Квадратура:                           

Цена:                           

Техничка опремљеност: 1)             2)             3)            

Врста грејања:                         

Собе:                           

Купатила:                         

Пратећи објекти:  1)             2)            
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10. Изаберите одговарајући глагол из табеле и ставите га 
у реченицу:

а) Сијалица   је прегорела  .
б) Вода из водокотлића                 .
в) Огледало                 .
г) Судопера                 .
д) Радијатор не                  добро.
ђ)                  столица.
е) Из лавабоа непријатно                 .
ж) Веш-машина не                  воду.
з) Фарба са зида                 .
и) Столњак                 .
ј) Шерпа                 .
к) Млеко                 .
л) Вино                 .

греје, је загорела, је искипело, је прегорела, се љушти, 
мирише, поломила се, прима, се запрљао, се запушила, 

се пролило, се разбило, цури



 6. ГРАД

1. Налазите се на углу Ријечке и Игуманове улице. Погледајте 
карту, нађите путеве до школе, цркве, поште, аутобуске 
и трамвајске станице и попуните дијалоге:

(plan – fragment: Z. Rapajić, Beograd bez tajni, Beograd 2008, s. 116)

Легенда:
Ш школа Т трамвајска

станица
А аутобуска

станица
Ц црква  П пошта

а) Ти: Извините, где се налази црква? 
Београђанин: Идите  право , на раскрсници скрените 
            у улицу Максима Горког. После скрените опет 
десно и идите            . Ту у улици Господара Вучића се 
налази црква.

б) Ти: Извините, где се налази пошта?
Београђанин: Идите             овом улицом и скрените
            у Политову улицу.
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в) Ти: Извините, где се налази школа?
Београђанин: Пређите на другу             улице и спустите се 
према Јужном булевару. Пређите пут и идите даље            . 
После скрените у прву улицу             и идите право до 
Митровићеве улице. На другој страни улице се налази школа. 

г) Ти: Извините, где се налази трамвајска станица?
Београђанин: Овако, идите све време            . На  
раскрсници уђите у Гавриловићеву улицу и ту је станица. 

д) Ти: Извините, где се налази аутобуска станица?
Београђанин: Скрените сад лево у Ријечку улицу, а онда 
идите            . После идите            . Пређите пут 
и идите даље            . Тамо поред броја 34 је станица. 

2. Попуните реченице:

а)  На  другој страни улице.
б)  Морате да         

подземним пролазом.
в)  Идите преко         па 

лево.
г)  Десно         позоришта 

је трафика.
д) Онда скрените десно и         до следећег угла.
ђ) Пређите         моста.
е) Идите право         Трга Републике.
ж)         поште је дисконт пића.
з) Пекара је        . 
и) Идите десно         улицом.
ј) Морате да се         до раскрснице.
к) Одмах         хотела скрените десно.
л) На семафору пређите        .
љ) Идите         право.
м) Станица је         стране.

пута од вратите
идите на овом
прoђeте до преко
десно иза још на ћошку
преко са десне поред
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3. Шта се од датих појмова налази на селу, а шта у граду:

село град село град
тржни центар ۷ свињац
кокошињац амбар
штала/ стаја тролејбус
затвор солитер
поље ветрењача
стадион тор
универзитет зоолошки врт

4. На основу описа одредите о ком се граду ради и повежите са 
сликом (грбом града):

Градови у Србији

Бе
ог
ра
д

а) ‒ налази се у Шумадији
‒ име је добио по врсти јастреба
‒  у њему је основана прва гимназија 
у Србији

Н
ов
и 
С
ад

б) ‒ најсевернији град у Србији
‒ у њему је рођен Данило Киш
‒ има највише католика у Србији

Н
иш

в) ‒ лежи на ушћу Саве и Дунава
‒ у њему се налази Храм Светог Саве
‒  настао је на темељима римског 
града Сингидунума

Кр
аг
уј
ев
ац

г) ‒  тамо је рођен римски цар 
Константин Велики

‒  у њему се налазио концентрациони 
логор Црвени Крст

‒ лежи на реци Нишави

С
уб
от
иц
а

д) ‒ у њему је седиште Матице српске
‒  други је град у Србији по броју 
становника

‒ тамо је рођен Јован Јовановић Змај
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5. Попуните реченице водећи рачуна о форми:

а) Кугламо се у    куглани
б) Паре размењујемо у  ме              
в) Визу добијамо у   ам              
г) Фотокопирамо у   фо              
д) Аутобус чекамо на   ста              
ђ) Новац подижемо у   бан              
е) Кладимо се у   кла              
ж) Деца се рађају у   по              
з) Литургија се држи у   цр              
и) Авион чекамо на   аеро              

-басада, -глана, -дионица, -дром, -ква, -комат,
-ница, -њачница, -родилиште, -токопирница

6. Повежите речи:

поштанско 1. 1в а. парк
железничка 2. б. дворана
историјски 3. в. сандуче
ботаничка 4. г. прелаз

улична 5. д. станица
спортска 6. ђ. агенција
сервисна 7. е. башта

туристичка 8. ж. споменик
забавни 9. з. светиљка
пешачки 10. и. служба
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7. Избаците уљеза:

а) фонтана језерце река семафор
б) тобоган клацкалица степенице љуљашка
в) трафика школа гимназија вртић
г) позориште бутик биоскоп библиотека
д) стаза излог аутопут улица
ђ) кафић сливник шахт тротоар



 7. ТРАНСПОРТ

1. Повежите типове возова са 
скраћеницама:

● Inter City Srbija ● Brzi voz
● Inter City voz ● Putnički voz

B
PТ
IC
ICS Inter City Srbija

2. Поред сваког превозног средства заокружите нетачну тврдњу:

авион компанија ручни пртљаг повратна карта перон

брод кабина пилот пристаниште палуба

воз ноћна тарифа купе колосек кондуктер

аутобус карта директан лет маркица контролор

такси наручена вожња возач стјуарт слободно возило

3. Шта означавају ове скраћенице и сличице? Повежите појмове:

R ● Превоз пратећих аутомобила
R! ● Спаваћа кола
1r, 2r ● Вагон ресторан
SK ● Бифе
KK ● Вагон са седиштима прве и друге класе
VR ● Обавезна резервација
VB ● Кушет кола 
PA ● Могућа резервација
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4. Погледајте ред вожње и одговорите на питања:

станица долазак полазак
Тарифски ранг воза:

Београд 10:15 10:15
Нови Београд 10:25 10:26
Нова Пазова 10:48 10:49 цена карте: 560 РСД
Стара Пазова 10:55 10:57
Инђија 11:05 11:07
Бешка 11:19 11:20 цена карте: 430 РСД
Нови Сад 11:50 11:50

станица долазак полазак
Тарифски ранг воза:

Нови Сад 15:58 15:58
Кисач 16:12 16:12
Степановићево 16:18 16:18 цена карте: 384 РСД
Змајево 16:23 16:23
Врбас 16:42 16:42
Мали Иђош 17:01 17:01
Бачка Топола 17:22 17:22

станица долазак полазак
Тарифски ранг воза:

Суботица 01:57 02:39
Келебија 02:51 03:21
Kiskunhalas 03:46 03:50 Цена тренутно није доступна
Kiskoros 04:20 04:21
Budapest Keleti 06:04 06:04

а) Кад полази воз за Бачку Тополу?  Воз полази у 15:58.
б) У колико сати стиже воз за Будимпешту?  
в) Који воз има спаваћа кола?   
г) Да ли воз за Нови Сад стаје у Змајеву?   
д) Да ли воз за Будимпешту има кушет кола?   
ђ) Која врста воза путује за Нови Сад?   
е) Колико кошта карта за Бачку Тополу?   
ж) Који воз стаје у Старој Пазови?   
з) Који воз је путнички?  
и) Који воз има седишта прве класе?  
(symbole pochodzą ze strony: www.zeleznicesrbije.com)
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5. Нађите превозна средства (има их 13):

п о д м о р н и ц а ф х 1. подморница

с ф х е д а п е љ ж у е 2.

т а с т х к л в о з л л 3.

р с х р л е ч м л њ о и 4.

а а р о б т м к л о ш к 5.

м у ч ј к а в и о н ч о 6.

в т ћ к о л а ж г д џ п 7.

а о к а м и о н ћ и д т 8.

ј б д х к л б р о д ћ е 9.

џ у з ј л б ч о ш ђ ж р 10.

а с о ш ч а м а ц п у г 11.

т р о л е ј б у с њ ф ј 12.

13.

6. Повежите речи које означавају уређаје у колима да бисте 
добили изразе у вези са аутомобилом:

дечје 1. 1в а. гасови
резервни 2. б. таблица
издувни 3. в. седиште
разводна 4. г. дозвола

регистарска 5. д. точак
возачка 6. ђ. капа
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7. Попуните празна места у реченицама. Изаберите одговарајуће 
именице и ставите их у тражене облике:

гума, пртљажник, мењач, сирена, ретровизор, 
папучица, квачило, кочница, волан

а) Модерна кола често имају аутоматски  ме њач .
б) Он воли да притисне              на             .
в) Кад притиснем             , цео ауто се тресе.
г) Мој вулканизер јефтино монтира зимске             .
д) Имам проблем са отварањем             .
ђ) Разбило ми се стакло на десном             .
е) Склони ногу са              гаса!
ж) Заборавила сам да спустим ручну             .

8. Утврдите које тврдње се везују за авион или аеродром (А), 
а које за воз или железничку станицу (В):

Да ли можете да затворите прозор?   А В

У овом купеу је баш хладно.    А В

Имате вишак пртљага.     А В

Чекамо на позив за укрцавање.   А В

Где је перон број 2?     А В

Где могу да пријавим нестанак пртљага?  А В

Молим Вас, вежите сигурносни појас.  А В

Заузео сам доњи лежај.    А В
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9. Како доћи до возачке дозволе Б категорије? Повежите колоне 
и сложите по логичном реду:

ставим 1. а. лекарско уверење
положим 2. б. у ауто школу
добијем 3. в. обуку
упишем се 4. г. са правилима у саобраћају
вежбам 5. д. на полигону и у граду
платим 6. ђ. теоријски испит
упознам се 7. е. вожњу
положим 8. ж. П налепицу
извадим 9. 9а з. пробну возачку дозволу

Прво: треба да извадим лекарско уверење.
Друго: треба да
Треће: треба да
Четврто: треба да
Пето: треба да
Шесто: треба да
Седмо: треба да
Осмо: треба да
Девето: треба да

10. Сложите превозна средства и летеће објекте од најбржих до 
најспоријих:

а) ракета балон авион цепелин змај
б) рикша воз тролејбус ауто бицикл
в) брод моторни чамац кајак подморница сплав

а)  ракета, авион,                                           
б)                                                          
в)                                                          



 8. ОДМОР

1. Повежите појмове са описима:

Услуге

Деца

Врста собе

Активности

Опште

2. Допуните празна места да бисте добили изразе:

степенице сезона ред трошкови центар

послуга интернет унапред соба пакет

туристички   центар           
плаћање                      
противпожарне                     
кућни                      
додатни                      
двокреветна                     
бежични                      
летња                      
ланч                      
хотелска                      

хотел служи јела 
интернационалне кухиње 
у ресторану, доручак 
се служи од 6:00 до 10:00

супериор апартман, 
једнокреветна соба, 
двокреветна соба 
(са засебним креветима 
или брачним креветом), 
јуниор апартман

за сву децу млађу од 
5 година боравак је 
бесплатан када не користе 
посебан кревет

дневна штампа, лифт, 
остава за пртљаг, клима

рум сервис, 
услуга прања веша 
и пеглања, фотокопирање, 
трансфер до и од аеродрома
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3. Шта нам је потребно за планинарење, а шта за плажу? Упишите 
одговарајуће појмове у табелу:

купаћи костим пераја гојзерице дерезе
пешкир термос ранац камашне
цепин душек на надувавање јапанке сунцобран
лежаљка гума за пливање санке шубара

планина плажа
1. гојзерице
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Повежите глаголе из леве колоне са одговарајућим обликом 
именица у десној колони:

вратити 1. 1б a. собу
напуштати 2. б. кључеве

резервисати 3. в. штету
направити 4. г. хотел

мењати 5. д. постељину

5. Повежите чувене културне споменике са земљама у којима се 
налазе:

Ајфелова кула Румунија
Таџ Махал Русија
Саграда Фамилија Грчка
Биг Бен Француска
Колосеум Србија
Дракулин замак САД
Калемегдан Индија
Кип слободе Шпанија
Кремљ Италија
Атос Велика Британија
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6. Повежите скраћенице са врстом хотелске услуге на коју се 
односе:

BB или ND HB или PP FB или P AL

пун пансион
(доручак, ручак, 

вечера)

ноћење са 
доручком све

полупансион
(доручак + 
вечера)

7. Повежите сличице са описима:

један брачни
кревет два сингл кревета пегла интернет

пешкири рачунар фен кабловска тв

лифт фрижидер веш-машина клима

судови двд паркинг постељина

(ilustracje: www.rentbeograd.com)

један брачни 
кревет
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8. Попуните реченице речима у одговарајућој форми:

а) На располагању је  опремљена кухиња .
б) Соба са погледом на                      .
в) Пешкири се мењају                      .
г) Да ли имате                       собу?
д) Хтео бих да резервишем собу са                      .
ђ) У цену собе је                       доручак.
е) Да ли је ваш хотел у                       града?
ж) Хтео бих собу на                      .
з) Имамо                       за групе 10%.
и) Треба попунити хотелску                      .

9. Где можете да се одморите у Србији? Повежите место са 
одговарајућим описом:

Дунав природа, водопади и сплавови који ће вас одмах очарати

Врњачка бања одушевиће вас природни феномен – каме ни стубови 

Романтика на овој прелепој реци можете се возити кајаком 

Ђавоља варош овај музејско-туристички воз води вас до најлепших места 

Сопотница место где ће вас вратити у живот лековита минерална вода 

10. Како можемо провести слободно време код куће? Од помешаних 
слова саставите изразе (прво слово је подебљано):  

(ариидт)  радити декупаж (гартии)  карте

(еакхилт)  столњаке (гиатји)  цвеће

(таркшити)  џемпере (тачити)  књиге

(еисвт)  гоблене (шасулти)  музику

(аиртди)  укрштени вез (гдлеати)  филмове

(ваитрпи)  колаче (пиатев)  караоке

свакодневно, опремљена кухиња, слободан, попуст, урачунат, 
француски кревет, једна ноћ, море, центар, пријава
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11. Шта је потребно за камповање? Повежите речи по смислу:

шатор 1. 1г а. плин

карта 2. б. врећа за спавање

душек 3. в. батерије

шпорет 4. г. клинови

ручна лампа 5. д. компас

12. Како правилно спаковати ранац?

оно што је важно: 
документи, новчаник

1 оно што је велико: 
врећа за спавање

оно што је тешко: 
конзерве

оно што може бити потребно: 
кабаница

оно што је меко: 
пешкир, пиџама

остале ствари: 
дукс, џемпер, доњи веш



 9. ФЛОРА И ФАУНА

1. Повежите називе мужјакa, женке 
и младунчета животиња:

мужјак 1.  бик      
3.           
5.           
7.           
9.           

2.            
4.           
6.            
8.            
10.          

женка 1.  крава    
3.           
5.           
7.           
9.           

2.            
4.            
6.            
8.            
10.          

младунче 1.  теле    
3.           
5.           
7.           
9.           

2.           
4.           
6.           
8.           
10.          

2. Поделите псе и мачке по расама (у свакој категорији има 5 раса):

пси мачке

овчар

крава јагње свиња
бик кобила ован
теле мачка јарац
вепар гуска петао
гушче овца пиле
патак кокошка ћуран
ждребе патка маче
прасе ћуре паче
коњ мачак гусан
коза јаре ћурка

персијска, овчар, пекинезер, сфинкс, сибирска, пудлица, 
јазавичар, сомалијска, чивава, сијамска
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3. Повежите колоне тако да добијете називе цветова:

ру ла сунцо каран ђурђе орхи нар как хризан љуби
жа
фил тема деја чица цис крет жа ла вак тус

4. Где се налазе следећи национални паркови Србије? Означите 
их на карти:

а) Национални парк Фрушка гора
б) Нацинални парк Ђердап
в) Национални парк Копаоник
г) Национални парк Тара
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5. Решите укрштеницу:

з е м љ о т р е с 1. подрхтавање Земљине коре

л и н 2.  рушење великих маса снега или камена

п л в 3. изливање воде преко обале

е м и а 4. заразна болест која се брзо шири

е р п а 5. избацивање лаве

с а 6. дуготрајни недостатак воде

п ж 7. неконтролисано ширење ватре

ц у а 8. ефекат подводног земљотреса

6. Шта је неопходно вашем љубимцу? Упишите понуђене појмове 
у одговарајућу колону:

рибице хрчак пас

акваријум

7. Шта значе ове фразе? Повежите их са дефиницијама:

гладан као вук 1. 1д а. живети у свађи
бити слободан као птица 2. б. тешко радити
живети као пас и мачка 3. в. преувеличавати

имати голубије срце 4. г. бити независан
радити као коњ 5. д. јако гладан

правити од муве слона 6. ђ. бити добродушан

акваријум
поводац
кавез
лежаљка
огрлица
појилица
пумпа
пиљевина
филтер
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8. Нађите називе дрвећа у Србији (има их 10):

9. Пронађите дивље животиње и птице (има их 28):

м е д в е д д с п и н г в и н а с д
л к а м и л а к а с о в а х г ф д г
з е б р а с ф г п ф г д с г о л у б
а к а д ф г њ т а ф л а м и н г о с
г о р и л а о п г ј д е т л и ћ ц ј
л р ћ в ђ р о д а н ж б м а ј м у н
ц њ џ к р т н о ј з и р к р њ в џ м
т а ј к у л а е њ т р и о а ш з е ц
ж ч л н о с о р о г а o а к ж а б а
л а в г з м и д ф х ф и л у ш ј т д
а с р т т и г а р у а г а н у в у к
ш и ш м и ш ј и п к в е в е р и ц а

10. Какво је време? Упишите на празна места одговарајућу реч:

а)  Жива у  термометру  је достигла 20. подељак Целзијусове 
скале.

б) У Нишу ће сутра бити претежно сунчано и веома             .
в) На Копаонику је могућа краткотрајна киша или             .
г)  Највиша дневна              у Вршцу биће од 15 до 19 

степени.
д)  Данас ће у Србији бити претежно облачно време са краћим 

сунчаним             .

|бр
еза|б

уквајасен
борјаворврбатополалипахрасткестен

интервалима, термометру, грмљавина, температура, кошава, 
мраз, колебања, падавина, топло, сунце
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ђ) У Јужном Банату ће повремено дувати             .
е)  У току дана, у већем делу Војводине, очекује се јак           .
ж) У Београду температура без већег             , око 10°C.
з)               данас излази у 5:40 часова, а залази у 18:45 

часова.
и) Средња месечна количина              биће изнад просека.

11. Које временске прилике представљају следећи симболи?

а) б) в) г) д) ђ)

кишовито снежно делимично
облачно 

олујно сунчано
a)

претежно
облачно

(ilustracje: www.tt-group.net)

12. Које звукове производе следеће животиње?

пас лаје рже славуј гаче
мачка блеји гуска цвркуће
крава мјауче голуб гракће
коњ завија врабац пева
овца лаје врана крешти
вук муче папагај гуче



 10. ГЕОГРАФИЈА

1. Како се зову континенти? 

(ilustracja: www.eduplace.com/ss/maps/pdf/world_cont.pdf)

аровЕп крфиаА иаАјз утјрАаилас
рАтаинккт нвеаеСр еАрмиак ажЈун мАекраи

а) Европа б) А в) А г) А
д) А ђ) Северна А е) Јужна А

2. Поделите по категоријама следеће географске појмове 
(у свакој категорији је по 4 појма):

океан море језеро острво полуострво пустиња планине

Атлантски

уу

Кордиљери, Сахара, Балканско, Мадагаскар, Исланд, Каспијско, 
Атлантски, Балтичко, Црно, Бајкалско, Иберијско, Алпи, 

Индијски, Восток, Ирска, Апенинско, Калахари, Тихи, Јадранско, 
Ладога, Гоби, Карпати, Арабијско, Каракум, Егејско, 

Северни ледени, Гренланд, Хималаји
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3. Којим језиком говоре народи следећих земаља (службени језик 
или један од службених)? Сваком језику припадају три земље:

Кина Мексико Португал Мароко Русија Нигерија Куба

Египат Аустралија Киргистан Тајван Бразил Нови 
Зеланд Сингапур

Француска Кувајт Белорусија Шпанија Монако Мозамбик САД

4. Изведите називе припадница следећих народа:

Србин →Српкиња Чех →Чехиња

Турчин → Грк →

Бугарин →Бугарка Бошњак →Бошњакиња

Швеђанин → Пољак →

Норвежанин → Словак →

Црногорац →Црногорка Данац →Данкиња

Словенац → Финац →

Македонац → Ирац →

Рус →Рускиња Хрват →Хрватица

Белорус → Мађар →

рускипортугалскифранцуски

шпанскиарапскикинескиенглески
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5. Попуните самогласнике у називима планета Cунчевог система:

М  е  РК  у Р
В    Н    Р   
З    МЉ   
М    РС
Ј    П    Т    Р
С    Т    РН
   Р    Н
Н    ПТ    Н

6. Како се зову главни градови ових држава?

Д а б л и н

1. Главни град Ирске.
2. Главни град Аустрије.
3. Главни град Бугарске.
4. Главни град САД.
5. Главни град Турске.
6. Главни град Шпаније.
7. Главни град Мађарске.
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7. Шта представљају следећи државни појмови? Попуните 
празнине:

Република Србија

а) застава

б)

в) Боже правде
г) Београд
д) централни део Балканског полуострва
ђ) српски
е) ћирилица
ж) динар
з) +381

8. Разврстајте дате појмове у односу на то да ли се налазе 
у свемиру или на Земљи?

Свемир Земља

1. галаксија
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

грб, позивни број, положај, химна, службени језик, 
главни град, валута, писмо, застава

галаксија
аутопут
Млечни пут
комета 
песак
птице
метеор
река
сазвежђе
трава
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9. Повежите географске појмове са дефиницијама:

бара место где извире вода из земље
језеро место где се река улива у другу реку
река текућа вода
речица удубљење кроз које протиче вода
водопад дубока стајаћа вода
извор плитка стајаћа вода
ушће место слободног пада воде у речном току
корито текућа вода већа од потока, а мања од реке

10. Упишите на одговарајуће место називе страна света:

исток, север, запад, југ, 
североисток, северозапад, југоисток, југозапад

север



 11. ХРАНА

1. Поделите производе по категоријама (4 производа у сваком 
одељку):

ђеврек
јогурт
кифла
паштета
кроасан
павлака
путер
сардина
сир
туњевина
хлеб
шунка

2. Нацртајте ове предмете на вашем столу:

ПЕЦИВО

МЛЕЧНИ 
ПРОИЗВОДИ

МЕСНИ 
ПРОИЗВОДИ 
И ПРОИЗВОДИ

ОД РИБЕ

чаша 
за 

вино

чашашоља

Ваш сто

дубоки и 
плитки тањир

са
лв

ет
а

к
а
ш
и
к
а

н
о
ж

в
и
љ
у
ш
к
а

кашичица
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3. Одредите какав укус имају следећи производи:

мед, лимун, паприка, греjпфрут, чипс

a) Сладак укус има:   мед                   
б) Горак укус има:                          
в) Кисели укус има:                          
г) Слан укус има:                          
д) Љут укус има:                          

4. Поређајте глаголске придеве почев од најмањег до највишег 
степена припреме хране: 

1. недовољно кувана 2.             3.             4.           

5. Одредите који се од следећих израза односе на конобара (К), 
а који на госта ресторана (Г):

Извините, то данас немамо.    К Г
Шта желите за дезерт?     К Г
Где могу да оперем руке?    К Г
Могу ли платити кредитном картицом?  К Г
Нешто за пиће?      К Г
Изволите, задржите кусур.    К Г

6. Пронађите речи и попуните списак намирница (има их 8):

пара качка бер папри

ви ваљ ставац ја

ка кра слине би

ма дајз ја но

добро кувана, загорела, недовољно кувана, прекувана

Списак намирница
парадајз
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7. Попуните јеловник ресторана:

8. Изаберите један одговор:

динстан/a а) лук б) кобасица в) шлаг
кувани/о а) хлеб б) уље в) кромпир
у сирћету а) краставац б) пиринач в) торта
пуњен/a а) кафа б) паприка в) путер

9. Повежите колоне тако да добијете кухињске апарате:

машина 1. 1б а. за филтрирање воде
шпорет 2. б. за прање судова
бокал 3. в. вага
лонац 4. г. за кафу

кухињска 5. д. са равном плочом
електрични 6. ђ. нож

млин 7. е. за кување на пари

кисели купус, ракија, мешана, пилећа чорба, омлет са сиром, 
бечка шницла, мусли са млеком, мађарска торта, ћевапи на 
кајмаку, прженице, сарма, баклава, пилетина на жару, точено 
пиво, јунећа супа са резанцима, чај, виршле, воћна коцка, 

џигерица у сосу, парадајз са моцарелом, кремпита, 
кисела вода, печена паприка

 Ресторан 
Српски кувар

Доручак Главна јела Дезерт
омлет са сиром

Супе и чорбе Салате Пића
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10. Разврстајте следећа пића на алкохолна и безалкохолна (у свакој 
групи их има по 7):

11. Нађите називе зачина попуњавајући празнине:

мет пер ров ран рига рин
сиљ бер ка чина на естра

мајчина душица       ри
ци          о           но
мајо          на     
         шун рузма        
би                        гон
лово           лист бо        ак

вино
вода
еспресо
капућино
кафа
лимунада
медовача
нес кафа
пелинковац
пиво
ђус
дуњевача
шприцер
шумадијски чај

Алкохолна пића
вино

Безалкохолна пића
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12. Утврдите које су речи везане за месо и сухомеснате производе, 
а које за рибе и морске плодове (у свакој групи их има по 12): 

 бифтек  скуша  виршле  салама

 дивљач  сардина  туњевина  шкембићи

 харинга  шкољке  шунка  шаран

 лигње  шницла  ражњићи  сланина

 гамбори  лосос  сардела  кавијар

 ребарца  кобасица  пастрмка  мортадела

месо и сухомеснати производи рибе и морски плодови
бифтек

13. Саставите придеве:  

рћву  врућ натмсa  вус  
ргаок  шрмва  втрд  
рздва  квопреан  нкауус  
ксеио  лсаадк  нлхдаа  
утљ  ансл  рооп  

14. Нађите називе врста меса:

|овчетина|јагњетинапилетинаћуретинасвињетинаговединате
летина



 12. ЗДРАВЉЕ

1. Чиме се баве ови лекари? Повежите 
специјалисте са описима:

зубар лечи болести костију и зглобова
хирург лечи психичке болести
кардиолог лечи органе за варење
педијатар врши операције
гинеколог лечи болести женског репродуктивног система
ортопед лечи срчане болести
гастроентеролог вади или поправља зубе
психијатар лечи децу

2. Допуните реченице понуђеним изразима:

пијем сируп мажем маст пијем таблете
сисам пастиле ставим гипс ставим капи

Боли ме глава.   Морам да  пијем таблете            .
Боли ме грло.   Морам да                             .
Имам кашаљ.   Морам да                             .
Имам кијавицу.   Морам да                             .
Боли ме кичма.   Морам да                             .
Поломио сам руку.  Морам да                             .
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3. Шта каже лекар (Л), а шта пацијент (П)? Заокружите одговарајуће 
слово:

Какве тегобе имате?     Л П
Изволите рецепт.     Л П
Мука ми је.      Л П
Да ли морам да држим дијету?   Л П
Даћу Вам упут за анализу крви.   Л П
Боли ме све више.     Л П
Пре или после јела?     Л П
Останите у кревету најмање три дана.  Л П

4. Шта треба да садржи приручна апотека у вашој кући? Завршите 
речи или допуните изразе:

пласт фла лекови та компреса

еластични болова капи цетамол инсеката

мака обарање ген против алко

● ханзапласт  ●           хол  ● пинце          
●           зе  ● хидро            ●           стер

● стерилна            ●           завој  ● заштита од           
● лекови            затвора  ● пара          

●            против надимања и пролива
● лекови за           температуре

●            за нос и уши    ● против            у стомаку
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5. Нађите 12 болести или тегоба и упишите их поред слова којим 
почињу:

в р т о г л а в и ц а в

д г р а л л к а ш а љ о

к ф о г а ј г к л ч ћ н

и а в р в т р у и о п е

ј г а ј о с и п б г в с

а а њ љ б е п т з р г а

в ф е х о ј к л ч о ћ н

и џ ц б љ м м н к з о и

ц ј к и а о п ш е н т ц

а д ф г г о р у ш и ц а

з п р о л и в а л ц п ђ

п о в р а ћ а њ е а ф у

6. Заокружите тачан одговор:

а) мелем  б) капсуле в) суплемент за ожиљке
а) препарат б) сируп в) капи за искашљавање
а) течност б) гел в) капсуле за испирање уста
а) прашак б) сируп в) крема против акни
а) спреј б) маст в) чај за мршављење
а) чепић б) раствор в) таблете за потенцију

1. вртоглавица
2. г 
3. н 
4. к 
5. к 
6. г 
7. т 
8. г 
9. п 
10. о 
11. г 
12. п 
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7. Попуните празна места у следећим реченицама изразом 
у одговарајућој форми:

а)  Клинички центар Србије јуче је набавио пет апарата 
за  вештачко дисање .

б)  Госпођа Костић је провела ноћ у ургентном центру 
због                    .

в) Повређени полицајци су у                    .
г) Пацијент има потпуно право на увид у свој  .
д) У чекаоници                     сам провела цело поподне.
ђ) Упознајте се с Вашим правом на                    !
е) Реформа                     у Србији је неопходна.
ж) Где могу да се региструјем као донатор                    ?
з) Сви студенти имају право на бесплатну                    .
и)                     неће утицати на ваше здравље!

8. Повежите наведене докторе са одговарајућим описом:

давање крви, вештачко дисање, здравствено осигурање, коштана 
срж, здравствени систем, повишен притисак, дом здравља, 
стабилно стање, стоматолошка заштита, здравствени картон

наслов Пастернаковог романа
наслов филма о Џејмсу Бонду
пријатељ Шерлока Холмса
херој Стивенсоновог романа
америчка серија

Доктор Вотсон
Доктор Џекил
Доктор Хаус
Доктор Но
Доктор Живаго
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9. Упишите одговарајући назив фобије поред дефиниције:

дентофобија, агорафобија, клаустрофобија, aкрофобија,
 мизофобија, арахнофобија, никтофобија, танатофобија

   мизофобија      страх од инфекције
                     страх од затвореног простора
                     страх од мрака
                     страх од отвореног простора
                     страх од паукова
                     страх од смрти
                     страх од висине
                     страх од зубара

10. Попуните реченице одговарајућим глаголом у перфекту тако 
да добијете фразеологизам:

а)  Велики политички догађај     је подигао     температуру 
у коалицији.

б) Тај дечко                срце мојој сестри.
в) Никад у мојој спортској каријери                смрти у очи.
г) Дечји плач ми                одувек                на живце.
д)                при здравој памети кад се женио.
ђ) Кад год га је видела                лептириће у стомаку.

имати не бити ићи
сломити подићи не гледати



 13. НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ

1. Шта је прославило следеће научнике?

Сигмунд Фројд сијалица
Луј Пастер наизменична струја
Томас Едисон теорија релативности
Никола Тесла радиоактивност
Чарлс Дарвин икс-зраци
Алберт Ајнштајн психоанализа
Марија Склодовска Кири теорија еволуције
Вилхелм Рендген пастеризација

2. Нацртајте геометријске фигуре и геометријска тела:

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА

правоугаоник квадар 

троугао купа 

квадрат коцка 

круг ваљак 

трапез пирамида
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3. Допуните како се зову oсновне аритметичке операције 
и повежите колоне испод њих:

a + b сабирање  a : b д  љ  њ  
(иаае)  (еее)
a – b   д  з  м  њ    ab ст  п  н  в  њ  
(оаиуе)  (ееаео)
а x b мн  ж  њ    √a к  р  н  в  њ  
(еео)  (еаеоо)

2 + 2 = 4 два пута два је четири
4 – 2 = 2 два на квадрат је четири
2 x 2 = 4 четири минус два је два
4 : 2 = 2 корен из четири је два
22 = 4 четири подељено са два је два
√4 = 2 два и два су четири

4. Упишите одговарајуће ознаке јединице мере:

јединица мере ознака величина
ампер A електрична струја
волт електрични напон
келвин температура
килограм маса
метар дужина
паскал притисак
секунд време
херц фреквенција

kg
 s
  m
A
 K
  Hz
Pa
 V
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5. Повежите придеве са именицама тако да бисте добили изразе:

половни 1. 1в а. такмичење
приватни 2. б. задатак
школско 3. в. уџбеник

семинарски 4. г. рок
домаћи 5. д. књижица

неоправдан 6. ђ. рад
испитни 7. е. час

ђачка 8. ж. часови

6. Попуните празна места у следећим реченицама одговарајућом 
формом глагола:

а)  Професор Томић увек  држи  предавања пред препунoм 
салом.

б)  Студент мора да               испит у термину који је 
предвиђен школским календаром.

в)  Ученик који има проблем са школским успехом мора да
              разред.

г)  Моја другарица је већ три пута               на испиту из 
књижевности.

д) Прошле године сам се               на мастер студије.
ђ)  Хоћу да             семестар и због тога морам да сакупим 

потписе свих професора.
е) Јуче сам               последњи испит.
ж)  Професор треба да               резултате из испита на 

интернет сајту.

оверити, положити, држати, уписати, пасти, пријавити, 
објавити, понављати
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7. Како се зову следеће оцене у школи (10 је најбоља, 5 најгора)? 

10 нззуитае  изузетан 
9 илночад  
8 лрво ордба  
7 адроб  
6 ноовдаљ  
5 ендољонва  

8. Како се зову предмети у школи? 

исто
рија

биоло грађанско српски физи

верона ● тика ● вно ● тика ● ка ● васпитање
● фија ● гија ● ко ● рија ● ја ● језик ● ука 

матема

лико хеми информа физич геогра

9. Шта значе ови симболи у WORD-у? Поред слике упишите 
одговарајућу реч:  

 исеци 

 

 

 

 

 

 

 

(ilustracje: Microsoft Word 2007)

зум, исеци, размак између редова, фонт, 
копирај, увлачење, табела, налепи
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10. Изаберите одговарајући глагол и решите укрштеницу:

п р и к љ у ч и т и 1. прикључити датотеку

2.  нешто са нета

3.  диск

4.  вирус

5.  интернет

6.  програм

7.  пошту

8.  нови фолдер

9.  позадину

10.  текст

11.  два пута на икону

12.  рачунар

11. Сложите речи по логичном реду од најмлађег до најстаријег 
узраста школовања:

дечји вртић јаслице средња школа факултет основна школа

1)  јаслице  2)           3)           4)           5)          

П рва крагујевачка гимназија – најстарија гимназија у Србији

проверити, скинути, користити, кликнути, нарезати, укључити, 
мењати, сачувати, прикључити, направити, инсталирати, уклонити



 14. УМЕТНОСТ

1. Поделите жанрове на филмске и музичке (у свакој колони их 
има 13):

музички жанрови филмски жанрови

акциони

2. Повежите појмове:

жанр оно што глумац треба да одигра
режисер улазница
титл преношење књижевног дела у филмски медиј
улога врста филма
карта особа која изводи опасне улоге уместо глумца
трејлер текст испод филма
адаптација тип телевизијске серије која има много епизода
каскадер када се филм даје први пут у биоскопу
сапуница онај ко обавља режију филма
премијера тип филмске рекламе

акциони, трилер, хаус, порнографски, староградска, латино, поп, 
драма, комедија, народна, хорор, фолк, техно, ратни, историјски, 
цртани, гранџ, панк, џез, мјузикл, вестерн, тинејџерски, соул, 

хеви метал, научно-фантастични, рокенрол
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3. Повежите глумце са филмовима у којима су остварили познате 
улоге:

Телохранитељ Челична лејди Мулен руж Ко то тамо пева

Сакупљач 
костију Блистави ум Звездани ратови Одбегла млада

Џулија Робертс  Одбегла млада Данило Стојковић  
Никол Кидман  Кевин Костнер  
Мерил Стрип  Расел Кроу  
Анђелина Жоли  Харисон Форд  

4. Повежите сликаре са њиховим чувеним делима:

Винсент ван Гог
Густав Климт
Паја Јовановић
Едвард Мунк
Јоханес Вермер
Леонардо да Винчи
Микеланђело Буонароти
Сандро Ботичели

Девојка са бисерном минђушом
Мона Лиза
Сунцокрети
Рођење Венере
Стварање Адама
Пољубац
Крик
Сеоба Срба

5. Повежите понуђене појмове са областима за које се везују 
(у свакој категорији има 4 одговора):

акт
алегоријска
историјска
митолошка
мозаик
мртва природа
пастел
пејзаж
портрет
религиозна
уље
фреска

Сликарске 
технике

Сликарски 
мотиви

Сликарске 
теме
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6. Дате књижевне правце сложите од најстаријег до најновијег 
доба:

античка књижевност 1
авангарда
барок
класицизам
модерна
постмодерна
просветитељство
реализам
ренесанса
романтизам
симболизам
средњовековна књижевност

7. Решите укрштеницу:

к љ у ч 1.  Знак на почетку нотног линијског 
система зове се виолински ...

2.  Животопис српских владара зове се ...
3.  Право име Доситеја Обрадовића је ...
4.  Режисер филма Дом за вешање 

презива се ...
5.  Слика компонована од разнобојног 

стакла зове се ...
6.  Осушене биљке сакупљамо и чувамо 

у ...
7.  У Новом Саду се одржава фестивал ...
8.  Скулптура која представља главу 

и горњи део тела се зове ...
9.  Вук Караџић  рођен је у селу ...
10.  НИН-ова награда је за најбољи ...

Кустурица, биста, кључ, житије, Тршић, EXIT, 
хербаријум, роман, Димитрије, витраж
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8. Допуните имена познатих писаца.  

Написао је роман Херој на магарцу. Миодраг  Булатовић 
Написао је роман На Дрини ћуприја. Иво  
Написао је роман Мамац. Давид  
Написао је роман Башта, пепео. Данило  
Написао је драму Балкански шпијун. Душан  
Написала је збирку песама Мирис земље. Десанка  
Написала је роман Кућа мртвих мириса. Вида  
Написао је роман Сеобе. Милош  
Написао је роман Хазарски речник. Милорад  

9. Пронађите музичке инструменте:

гитара         фа  
гу         вио       
       вир  тру       
       бош         моника

10. Како се зову седам светских чуда?

Артемидин _храм_
___________ пирамиде у Гизи и Египту
___________ вртови из Вавилона
Маузолеј у ______________
Статуа ______________ на Олимпу
______________ у Александрији
______________ са Родоса

Црњански, Павић, Андрић, Огњеновић, Максимовић, Булатовић, 
Киш, Албахари, Ковачевић

хар ба до сле

кла лина тара хар

Велике
Висећи
Зевса
Ко лос

Халикарнасу
Фарос
храм



 15.  РЕЛИГИЈЕ И ВЕРОВАЊА 

1. Разврстајте богове и богиње по митологији 
којој припадају:

грчки римски египатски хинду словенски

А  тина  
А          
З          
П          
Х          

В          
Ј          
Ј          
М          
Н          

А          
А          
О          
Р          
С          

В          
К          
К          
П          
Ш          

В          
П          
С          
С          
Т          

2. Попуните називе библијских књига:

Јеванђеље Постања
Поновљени Јованово

Књига апостолска
Коринћанима Давидови

Атина, Јупитер, Шива, Кали, Ра, Јунона, Перун, 
Сварог, Венера, Парвати, Озирис, Триглав, Нептун, 
Посејдон, Весна, Хад, Анубис, Вишнa, Световид, 

Зевс, Амон, Сет, Афродита, Марс, Кришна

Књига
   Постања   

Откровење
                 

Псалми
                 

Дела
                 

                 
закони

                 
по Марку

                 
о Јову

Друга посланица
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3. Повежите религије и њихове особине (свакој религији 
припадају 4 појма):

1. круница
2. патријарх

ислам
  5 

3. синагога
4. литургија
5. Куран

јудаизам
 

6. Талмуд
7. папа
8. Рамазан

православље
 

9. рабин
10. бројаница
11. џамија

римокатолицизам
 

12. икона
13. Света столица
14. миса
15. Сабат
16. Алах

4. Кад су српски верски празници? Повежите празнике са 
датумима (по новом календару):

Бадњи дан 6. мај, Ђурђевдан

Рођење Христово покретни празник, Васкрс 

Крштење Христово 19. децембар, Никољдан

Распеће Христово дан пред Божић

Васкрсење Господње 7. јануар, Божић

Дан св. Ђорђа 28. јун, Видовдан, дан Косовског боја

Дан св. Вида 19.  јануар, Богојављење, Пливање за Часни крст

Дан св. Николе петак уочи Васкрса, Велики петак
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5. Утврдите значење ових изрека:

Бог зна ко на мистериозан начин
красти Богу дане у складу са датим тренутком
где је Бог рекао лаку ноћ ништа не радити, дангубити
неким чудом у томе је проблем 
клонути духом чинити лоше ствари
у духу времена не зна се ко
испустити душу постати очајан
тешко му је у души врло далеко
продати душу ђаволу он је утучен
у томе је ђаво умрети

6. Шта је повезано са тримa традицијама код Срба?

7. Поделите астролошке знакове по елементу којем припадају:

ватрени земљани ваздушни водени

   

● читуља ● даћа ● бидермајер 
● трпеза ● свадва ● црнина 

● тропари ● младенци 
● крунисање ● икона ● бурма 

● заштитник ● покојник 
● поворка ● колач

венчање

сахрана

крсна слава

Oван

Oван, Бик, 
Близанци, Рак,
Лав, Девица, 
Вага, Шкорпија,
Стрелац, Јарац, 
Водолија, Рибе
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8. Повежите опис сујеверја са његовим значењем:

ако изађете 
из куће па 
се вратите

ако 
разбијете 
огледало

кад вас 
сврбе усне

ако вас 
засврби нос

кад вам 
звони десно 

уво

ако седите 
на ивици 
стола

чућете 
добре вести

седам 
година 
несреће

љубићете 
се

наљутићете 
се

нећете се 
оженити 
или удати

десиће вам 
се нешто 
лоше

9. Попуните изабрана српска благосиљања и клетве:

Имао и свима  давао  !  носи
Бог те                !     однела
Златан ти                ! благославио
Вода те                !     пород
Рука ти се                !  осушила
Нек те ђаво                !    давао

10. Повежите описе са називима српских манастира и цркава:

Црква Светог Ђорђа
саграђен је у XIV в.
тамо су мошти цара Лазара
ограђен је одбрамбеним зидом са кулама

Манастир Манасија
налази се у Београду
тамо је сахрањен Вук Караџић
посвећена је арханђелу Михајлу

Саборна црква
налази се на Опленцу
подигнута је на почетку XX в.
то је маузо леј династије Карађорђевића

Манастир Раваница
један од највећих православних храмова на свету
изградња још није завршена
подигнут је на месту на којем су спаљене мошти св. Саве

Храм Светог Саве
подигнут је у XV в.
тамо су мошти Стефана Лазаревића
налази се близу Деспотовца



 16. СПОРТ

1. Разврстајте спортовe у одговарајуће колоне (у свакој категорији 
их има 5):

Водени 
спортови

Мисаони 
спортови

Тимски 
спортови

Борилачки 
спортови

веслање

2. Повежите следеће појмове:

затворен 1. 1г а. стадион
тениски 2. б. шут

спортски 3. в. с мотком
светски 4. г. базен

маратонска 5. д. трка
скок 6. ђ. рекорд

бициклистичка 7. е. терен
слаб 8. ж. стаза

хокеј, веслање, бриџ, скребл, џудо, бејзбол, кошарка, сурф, шах, 
бокс, синхроно пливање, даме, мачевање, ватерполо, покер, 

рагби, роњење, рвање, фудбал, карате
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3. Пронађите називе олимпијских спортова и поделите их на 
зимске и летње (у свакој категорији их има 5):

                итеалтак
                кцииаблимз
      боб       обб
                данмнбито
                сјакњеи
                дењјрее
                уанк
                аглиркн
                лкизаењ
                канњасе

4. Повежите називе фудбалских клубова са државама из којих 
потичу:

Реал 
Мадрид

Бајерн 
Минхен

Манчестер 
Јунајтед Јувентус Панатинаикос Порто Црвена 

звезда

Шпанија

Грчка Србија Шпанија Енглеска Португалија Италија Немачка

5. Којим спортом се баве, или су се бавили, следећи спортисти?

Мухамед Али а) хокејаш б) боксер в) одбојкаш
Михаел Шумахер а) возач б) рвач в) скијаш
Тајгер Вудс а) пливач б) џудиста в) играч голфа
Владе Дивац а) кошаркаш б) рукометаш в) мачевалац
Дејвид Бекам а) гимнастичар б) стрелац в) фудбалер
Рафаел Надал а) бициклиста б) тенисер в) шахиста

летњи

зимски
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6. Шта карактерише следеће часове у фитнес клубу?

а)
интензивни 
тренинг уз 
музику са 
вежбама за 

велику групу 
мишића

б)
лаган 

тренинг са 
вежбама за 
ојачавање 

и формирање 
мишића

в)
техника 

која развија 
концентрацију 
и подстиче 
физичко 
здравље

г)
комбинација 

латино 
плесова 
са фитнес 
корацима

д)
интензиван 
тренинг са 
елементима 
борилачких 
вештина

а)
јога кик аеробик аеробик пилатес зумба

7. Како се зову играчи у фудбалу? Нађите позицију и упишите 
поред бројева:

8. Повежите називе са бојама у картама:

херц пик  ♠♣♥♦   треф  каро

9. Где се одигравају следећи спортови и који су им реквизити 
неопходни? Повежите речи:

сурфовање игралиште капа
пливање терен рукавице
кошарка море лоптица
голф ринг седло
бокс стаза даска

јахање базен кош

нападач
играч средњег реда
голман 1
одбрамбени играч
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10. Упишите одговарајуће глаголе тако да бисте добили изразе:

 фаулирати  противника
               гол
               утакмицу
               спортом
               за титулу
               другу позицију
               медаљу
               на такмичењу
               у воду
               пет поена предности

11. Пронађите називе следећих познатих такмичења:

 ● Дакар рели ● Евролига ●
 ● Лига шампиона● Супербоул ●

 
 ● Формула 1 ● Дејвис куп ●
 ● Тур де Франс ● Универзијада ●

скакати
бавити се
фаулирати
заузимати
освојити
имати

изгубити
борити се
победити

дати

студентско такмичење
трка возача кроз Сахару
такмичење тенисера

кошаркашко такмичење у Европи
трка моторних возила
финале утакмица NFL

фудбалско европско такмичење
бициклистичка трка
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12. Који спортиста се бави следећим спортом? Нађите називе:

с ш г ј к к п о ђ б

ј а х а ч л ф д к о

в х м л ћ и а б з д

а и е т у з д о л и

љ с х и о а п ј л б

ф т ј к о ч у к з и

д а х в е с л а ч л

м ј н ј ф т у ш ц д

а т л е т и ч а р е

а с т р е л а ц а р

тренира веслање

пребацује лопту преко мреже

игра шах

вежба нпр. на козлићу или греди

изводи пируете на леду

гађа мету из пушке

јаше коња

показује своје мишиће





 РЕШЕЊА

1. ТЕЛО И ОСЕЋАЊА

1. Паметан – глуп, добар – лош, лењ – вредан, нервозан – миран, храбар – 
плашљив, осећајан – разуман, апатичан - енергичан, тужан – весео, 
великодушан – себичан, лажљив – истинољубив, озбиљан – шаљив, 
причљив – ћутљив. 

2. Самољубив – себичан, егоистичан; вредан – ревностан, марљив; 
скроман – затворен, повучен; ограничен – заостао, глуп; љубазан – 
пријатан, срдачан; паметан – бистар, оштроуман.

3. а) сумњичав, б) сумњивог, в) заборавна, г) заборављеног, д) заљубљиве, 
ђ) заљубљени.

4. Досадан – досада, срећан – срећа, апатичан – апатија, поносан – понос, 
опрезан – опрез, завистан – завист, успешан – успех, љубоморан – 
љубомора, луд – лудост, стрпљив – стрпљивост, страстан – страст, 
лењ – лењост, храбар – храброст, заљубљен – љубав, веран – верност, 
агресиван – агресија, амбициозан – амбиција, глуп – глупост.

5. Уљези: а) коврџаве, б) орловска, в) плав, г) клемпави, д) густа.
6. Унутрашњи делови – јетра, желудац, црева, срце, мозак, кости, вене, 

ребра, плућа, бубрег, мишићи, артерије; спољашњи делови – глава, 
нос, чело, брада, врат, трепавице, пупак, груди, нокат, уста, прст, обрве.

7. Бутина – натколеница – колено – потколеница – стопало, раме – 
надлактица – лакат – подлактица – шака.

8. Први прст – палац, други прст – кажипрст, трећи прст – средњи прст, 
четврти прст – домали прст, пети прст – мали прст.

9. Сакрити бубуљице, фарбати косу, прати руке, шминкати усне, прскати 
дезодоранс, бријати браду, депилирати ноге, обликовати обрве, 
лакирати нокте, стављати балзам.

10. а) бити врло стар = бити једном ногом у гробу, б) нестати = добити 
ногу, в) бранити се свим силама = бранити се рукама и ногама, г) бити 
лоше расположен = устати на леву ногу, д) постати несигуран = губити 
тло под ногама, ђ) бити богат = живети на високој нози.

11. Ја имам две ноге а мој кунић четири шапе. Ја имам дугу косу а моја 
мачка густу длаку. Ја имам лепо лице а мој пас симпатичну њушку.

2. ПОРОДИЦА

1. Сасвим мало дете – беба, дете коме су умрли родитељи – сироче, тек 
рођено дете – новорођенче, малолетник (у жаргону) – клинац, дете 
рођено пре времена – недоношче.

2. Девер – јетрва, деда – баба, отац – мајка, свекар – свекрва, стриц – 
стрина, супруг – супруга, таст – ташта, теча – тетка, ујак – ујна, шурак – 
шурњаја.
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3. 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б, 5 – ж, 6 – з, 7 – е, 8 – д, 9 – ђ.
4. Унукова или унукина кћерка – праунука, брат само по оцу или мајци – 

полубрат, сестрин син – сестрић, други муж моје мајке – очух, жена 
мужевљевог брата – јетрва, сестрин или ћеркин муж – зет, женина 
сестра њеном мужу – свастика, друга жена мог оца – маћеха.

5. Весна је Иванова сестра. Синиша је Ксенијин праунук. Зорана је 
Славкова мајка. Павле је Веснин муж. Наташа је Ксенијина унука. 
Ксенија је Јеленина свекрва.

6. 1 – з, 2 – г, 3 – е, 4 – д, 5 – ж, 6 – и, 7 – в, 8 – а, 9 – б, 10 – ђ.
7. Женска имена: Катарина – Каћа, Гордана – Гога, Александра – Сашка, 

Јелена – Јеца, Марија – Маки; мушка имена: Владимир – Влада, 
Зоран – Зоки, Бранислав – Брана, Предраг – Пеђа, Александар – Аца.

8. Затруднети – зачети дете, бити трудна – бити у другом стању, родити 
се - доћи на свет, преповијати – мењати пелене, проходати – направити 
прве кораке, одбити дечка или девојку – дати корпу, венчати се – 
ступити у брак, умрети – склопити очи.

9. Мирисати на мајчино млеко - бити премлад, неискусан; бити брат по 
срцу – имати иста осећања; дете на цуцли би разумело – свако би могао 
да разуме; мешати бабе и жабе – спајати потпуно различите ствари; ни по 
бабу ни по стричевима – праведно судити, објективно, без привилегија.

3. ОДЕЋА И ОБУЋА

1. Уљези: a) хаљина, б) фармерке, в) шортс, г) прслук.
2. Огрлица, прстен, бурма, наруквица, брош, привезак, минђуше, ланчић.
3. Где је кабина? Да ли имате мањи број? Могу ли да пробам? Колико 

кошта? Узећу ово! Желим нешто квалитетније. Хтео бих број 37. Могу 
ли ово да погледам на дневној светлости? Лепо Вам стоји.

4. Ципеле – равне, са платформом, са дрвеним ђоном; сукња – дуга до 
пода, с фалтама, високог струка; џемпер – са V изрезом, са капуљачом, 
са тричетврт рукавима.

5. а) Ја спавам у спаваћици а мој муж у пиџами. б) Кад пада киша носим 
кабаницу и гумене чизме. в) Уз кошуљу иде лептир машна или кравата. 
г) Зими су нам потребне рукавице и капа. д) Ципеле увек имају ђон 
а понекад и пертле. ђ) Елегантни мушкарац облачи одело или смокинг.

6. 1) тачкасто, 2) пругасто, 3) са шарама, 4) карирано.
7. Код обућара – Можете ли ставити нове флекице? Желео бих да 

поправим ципеле. Да ли можете да ми смањите висину штикле?;
Код кројача – Колико ми метара материјала треба? Желео бих црвену 
поставу. Хтела бих венчаницу по мери.

8. Дужина сукње – мерите од струка наниже, дужина ногавице – мерите 
од почетка унутрашње стране бутине, груди – мерите око најширег 
дела груди испод руку, кукови – мерите око најширег дела тела при 
врху ногу, струк – мерите природну линију вашег струка.

9. Јапанке, сандале, кломпе, мартинке, чизме, каубојке, папуче, патике, 
каљаче, балетанке, нануле, салонке.

10. Ђани Версаће, Коко Шанел, Томи Хилфигер, Ђорђо Армани, Келвин 
Клајн, Маноло Блахник, Марк Џејкобс, Александар Меквин.
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11. Конац, игла, сантиметар, рајсфершлус, дугмад, зихернадла, маказе, 
апликација, вуница, шпенадле.

12.  искључиво ручно прање,  дозвољено пеглање на високој 
температури,  максимална температура прања је 30 степени, 

 забрањено машинско сушење,  сушење само у вертикалном 
положају,  максимална температура прања је 60 степени,  
материјал се не сме избељивати,  дозвољено сушење у машини на 
високој температури.

13. Жена: 1) гаћице, 2) грудњак, 3) поткошуља, 4) хулахопке, 5) ролка 
6) сукња, 7) чизме, 8) марама, 9) бундица, 10) беретка, 11) рукавице, 
12) торба; мушкарац: 1) боксерице, 2) чарапе, 3) мајица, 4) кошуља, 
5) панталоне, 6) кравата, 7) сако, 8) ципеле, 9) шал, 10) капут, 11) капа, 
12) рукавице.

4. ЗАНИМАЊА И ПРОФЕСИЈЕ

1. Погрешне форме су – манекица, учитељка, глумитељка, куварка, 
сликарица, фризерица, певатељка, песница.

2. 1) возач – вози – возити, 2) радник – ради – радити, 3) глумац – глуми – 
глумити, 4) преводилац – преводи – преводити, 5) чистач – чисти – 
чистити, 6) штампар – штампа – штампати, 7) свирач – свира – свирати, 
8) чувар – чува – чувати, 9) зидар – зида – зидати, 10) кувар – кува – 
кувати, 11) продавац – продаје – продавати, 12) предавач – предаје – 
предавати, 13) орач – оре – орати, 14) пекар – пече – пећи, 15) сејач – 
сеје – сејати.

3. Ради само у згради – собарица, обућар, учитељ, библиотекар, судија, 
књиговођа; ради у згради и напољу – полицајац, манекен, свештеник, 
ватрогасац, поштар, молер.

4. Транспорт и саобраћај – курир, шпедитер, возач, менаџер логистике; 
трговина – продавац, агент за продају некретнина, аквизитер, 
касир; туризам и угоститељство – рецепционер, кувар, туристички 
водич, конобар; економија, банкарство и финансије – рачуновођа, 
финансијски аналитичар, банкарски службеник, порески службеник; 
брига о лепоти – маникир, фризер, масер, козметичар; образовање – 
наставник, професор, педагог, учитељ.

5. Врлине – здраво пословно окружење, посао са пуним радним временом, 
креативност, могућност напредовања, стицање радног искуства, рад на 
неодређено време; мане – нередовна плата, полна дискриминација, 
стрес, рад на црно, монотонија, неплаћен прековремени рад.

6. 1 – в, 2 – ђ, 3 – а, 4 – б, 5 – е, 6 – г, 7 – д.
7. 1) лични подаци, а) име, б) презиме, в) датум рођења, г) место рођења, 

д) адреса (улица, град), ђ) фиксни телефон, е) мобилни телефон, 
ж) и-мејл, 2) образовање, 3) радно искуство, 4) страни језици, 
5) остало, а) рад на рачунару, б) возачка дозвола.

8. а) Јуче сам добила џепарац од мајке и могла сам да купим лутку. 
б) Наш најбољи конобар често добија бакшиш. в) Ја сам популарни 
певач и добио сам високи хонорар за мој наступ. г) Радим у библиотеци 
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где добијам редовну плату. д) Наша породица је у тешкој ситуацији 
и због тога добија новчану помоћ од државе. ђ) Моја бака добија 
пензију. е) Студирам медицину и ове године сам добио стипендију 
од министарства.

9. Аутомеханичар – аутомеханичарска радња, васпитач – дечји вртић, 
ватрогасац – ватрогасна станица, ветеринар – азил за животиње, 
војник – касарна, кловн – циркус, конобар – кафана, лекар – дом 
здравља, полицајац – полицијска станица, посланик – скупштина, 
лектор – издавачка кућа, рудар – рудник, спасилац – базен, кустос – 
музеј, службеник – канцеларија, костимограф – позориште, тренер - 
спортски клуб, курир – пошта.

10. Болничарка - медицинска сестра, домар – пазикућа, зубар – стоматолог, 
лекар – доктор, скулптор – вајар, службеник – чиновник, келнер – 
конобар, телохранитељ – радник обезбеђења, уметник – артиста, 
чистачица – спремачица.

5. СТАН

1. Посао – монитор, скенер, штампач, тастатура, компјутер, миш; 
спремање – кофа, ђубравник, крпа, усисивач, метла, детерџент; 
хигијена – шампон, дезодоранс, сапун, чешаљ, паста за зубе, бријач.

2. Дневна соба, спаваћа соба, дечја соба, радна соба, таван, подрум, 
трпезарија, кухиња, купатило, предсобље.

3. 1 – д, 2 – ђ, 3 – г, 4 – а, 5 – б, 6 – в.
4. 1) шпијунка – врата, 2) даљински управљач – телевизор, 3) прекривач – 

кревет, 4) сијалица – лампа, 5) вешалица – гардероба, 6) квака – брава, 
7) гарнишна – прозор, 8) замрзивач – фрижидер, 9) душек – јастук, 
10) вц-шоља – даска.

5. Уљези: а) пешкир, б) корпа, в) сто, г) вага, д) када, ђ) бојлер.
6. 1) чајник, 2) тостер, 3) модла, 4) оклагија, 5) шпорет, 6) рерна, 

7) цедиљка, 8) рингла, 9) бoкал, 10) тучак, 11) варјача, 12) шерпа, 
13) чинија, 14) чаша, 15) џезва, 16) судопера, 17) тигањ.

7. Пегла служи за пеглање. Крпа служи за брисање прашине. Метла 
служи за чишћење пода. Џогер служи за рибање пода. Сушилица за 
веш служи за простирање веша.

8. Стамбени објекти – стан, кућа; пословни објекти – магацин, пословни 
простор; туристички објекти – викендица, камп; земљишта – 
грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште.

9. Град – Суботица; тип – стан; квадратура – 70 м2; цена – 50 000 €; 
техничка опремљеност – интерфон, кабловска, телефон; врста 
грејања – централно грејање; собе – две; купатила – једно; пратећи 
објекти – балкон, подрум.

10. а) је прегорела, б) цури, в) се разбило, г) се запушила, д) греје, 
ђ) поломила се, е) мирише, ж) прима, з) се љушти, и) се запрљао, 
ј) је загорела, к) је искипело, л) се пролило.
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6. ГРАД

1. а) Идите право, на раскрсници скрените десно у улицу Максима Горког. 
После скрените опет десно и идите право. Ту у улици Господара 
Вучића се налази црква. б) Идите право овом улицом и скрените лево 
у Политову улицу. в) Пређите на другу страну улице и спустите се 
према Јужном булевару. Пређите пут и идите даље право. После 
скрените у прву улицу лево и идите право до Митровићеве улице. 
На другој страни улице се налази школа. г) Овако, идите све време 
право. На првој раскрсници уђите у Гавриловићеву улицу и ту је 
станица. д) Скрените сад лево у Ријечку улицу, а онда идите само 
право. После идите десно. Пређите пут и идите даље право. Тамо 
поред броја 34 је станица. 

2. а) На другој страни улице. б) Морате да прођете подземним пролазом. 
в) Идите преко пута па лево. г) Десно од позоришта је трафика. д) Онда 
скрените десно и идите до следећег угла. ђ) Пређите преко моста. 
е) Идите право до Трга Републике. ж) Десно иза поште је дисконт 
пића. з) Пекара је на ћошку. и) Идите десно овом улицом. ј) Морате 
да се вратите до раскрснице. к) Одмах поред хотела скрените десно. 
л) На семафору пређите преко. љ) Идите још право. м) Станица је са 
десне стране.

3. Село – кокошињац, штала/ стаја, поље, свињац, амбар, ветрењача, 
тор; град – тржни центар, затвор, стадион, универзитет, тролејбус, 
солитер, зоолошки врт.

4. Београд – в, Нови Сад – д, Ниш – г, Крагујевац – а, Суботица – б.
5. а) куглани, б) мењачници, в) амбасади, г) фотокопирници, д) станици, 

ђ) банкомату, е) кладионици, ж) породилишту, з) цркви, и) аеродрому.
6. 1 – в, 2 – д, 3 – ж, 4 – е, 5 – з, 6 – б, 7 – и, 8 – ђ, 9 – а, 10 – г.
7. Уљези: а) семафор, б) степенице, в) трафика, г) бутик, д) излог, 

ђ) кафић.

7. ТРАНСПОРТ

1. Inter City Srbija – ICS, Inter City voz – IC, Brzi voz – B, Putnički voz – 
PТ.

2. Нетачна тврдња: авион – перон, брод – пилот, воз – ноћна тарифа, 
аутобус – директан лет, такси – стјуард.

3. R
у

 – могућа резервација, R!  – обавезна резервација, 1r, 2r  – вагон 
са седиштима прве и друге класе, SK  – спаваћа кола, KK  – кушет 
кола, VR  – вагон ресторан, VB  – бифе, PA  – превоз пратећих 
аутомобила.

4. а) Воз полази у 15:58 (15 часова и 58 минута). б) Воз стиже у 6:04 
(6 сати и 4 минута). в) Спаваћа кола има воз за Будимпешту. г) Не 
стаје. д) Да, воз за Будимпешту има кушет кола. ђ) За Нови Сад путује 
Inter City. е) Карта за Бачку Тополу кошта 384 динара. ж) У Старој 
Пазови стаје воз за Нови Сад. з) Путнички је воз за Бачку Тополу. 
и) Седишта прве класе има воз за Нови Сад и Будимпешту.
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5. Подморница, воз, авион, кола, камион, брод, чамац, тролејбус, 
трамвај, аутобус, метро, ракета, хеликоптер.

6. 1 – в, 2 – д, 3 – а, 4 – ђ, 5 – б, 6 – г.
7. а) Модерна кола често имају аутоматски мењач. б) Он воли да 

притисне сирену на волану. в) Кад притиснем квачило, цео ауто се 
тресе. г) Мој вулканизер јефтино монтира зимске гуме. д) Имам 
проблем са отварањем пртљажника. ђ) Разбило ми се стакло на 
десном ретровизору. е) Склони ногу са папучице гаса! ж) Заборавила 
сам да спустим ручну кочницу.

8. Авион или аеродром: Имате вишак пртљага. Чекамо на позив за 
укрцавање. Где могу да пријавим нестанак пртљага? Молим Вас, 
вежите сигурносни појас; воз или железничка станица: Да ли можете 
да затворите прозор? У овом купеу је баш хладно. Где је перон број 
2? Заузео сам доњи лежај.

9. Прво: треба да извадим лекарско уверење. Друго: треба да се 
упишем у ауто школу. Треће: треба да платим обуку. Четврто: треба 
да се упознам са правилима у саобраћају. Пето: треба да вежбам 
на полигону и у граду. Шесто: треба да положим теоријски испит. 
Седмо: треба да положим вожњу. Осмо: треба да ставим П налепицу. 
Девето: треба да добијем пробну возачку дозволу. 

10. а) ракета, авион, цепелин, балон, змај, б) воз, ауто, тролејбус, бицикл, 
рикша, в) подморница, брод, моторни чамац, кајак, сплав.

8. ОДМОР

1. Услуге – рум сервис, услуга прања веша и пеглања, фотокопирање, 
трансфер до и од аеродрома; деца – за сву децу млађу од 5 година 
боравак је бесплатан када не користе посебан кревет; врста собе – 
супериор апартман, једнокреветна соба, двокреветна соба (са засебним 
креветима или брачним креветом), јуниор апартман; активности – хотел 
служи јела интернационалне кухиње у ресторану, доручак се служи од 
6:00 до 10:00; опште – дневна штампа, лифт, остава за пртљаг, клима.

2. Туристички центар, плаћање унапред, противпожарне степенице, 
кућни ред, додатни трошкови, двокреветна соба, бежични интернет, 
летња сезона, ланч пакет, хотелска послуга.

3. Планина – гојзерице, дерезе, термос, ранац, камашне, цепин, санке, 
шубара; плажа – купаћи костим, пераја, пешкир, душек на надувавање, 
јапанке, сунцобран, лежаљка, гума за пливање.

4. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в, 5 – д.
5. Ајфелова кула – Француска, Таџ Махал – Индија, Саграда Фамилија – 

Шпанија, Биг Бен - Велика Британија, Колосеум – Италија, Дракулин 
замак – Румунија, Калемегдан – Србија, Кип слободе – САД, Кремљ – 
Русија, Атос – Грчка.

6. BB или ND – ноћење са доручком, HB или PP – полупансион (доручак + 
вечера), FB или P – пун пансион (доручак, ручак, вечера), AL – све.

7.  један брачни кревет,  клима,  фен,  пешкири,  интернет, 
 рачунар,  судови,  пегла,  постељина,  фрижидер, 
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 веш-машина,  кабловска тв,  два сингл кревета,  двд,  лифт, 
 паркинг.

8. а) На располагању је опремљена кухиња. б) Соба са погледом на 
море. в) Пешкири се мењају свакодневно. г) Да ли имате слободну 
собу? д) Хтео бих да резервишем собу са француским креветом. 
ђ) У цену собе је урачунат доручак. е) Да ли је ваш хотел у центру 
града? ж) Хтео бих собу на једну ноћ. з) Имамо попуст за групе 10%. 
и) Треба попунити хотелску пријаву.

9. Дунав – на овој прелепој реци можете се возити кајаком; Врњачка 
бања – место где ће вас вратити у живот лековита минерална вода; 
Романтика – овај музејско-туристички воз води вас до најлепших 
места; Ђавоља варош – одушевиће вас природни феномен – камени 
стубови; Сопотница – природа, водопади и сплавови који ће вас 
одмах очарати.

10. Радити декупаж, хеклати столњаке, штрикати џемпере, вести гоблене, 
радити укрштени вез, правити колаче, играти карте, гајити цвеће, 
читати књиге, слушати музику, гледати филмове, певати караоке.

11. 1 – г, 2 – д, 3 – б, 4 – а, 5 – в.
12. 1) оно што је велико: врећа за спавање, 2) оно што је тешко: конзерве, 

3) остале ствари: дукс, џемпер, доњи веш, 4) оно што може да буде 
потребно: кабаница, 5) оно што је меко: пешкир, пиџама, 6) оно што 
је важно: документи, новчаник.

9. ФЛОРА И ФАУНА

1. 1) бик, крава, теле, 2) вепар, свиња, прасе, 3) гусан, гуска, гушче, 
4) патак, патка, паче, 5) коњ, кобила, ждребе, 6) јарац, коза, јаре, 
7) ован, овца, јагње, 8) мачак, мачка, маче, 9) петао, кокошка, пиле, 
10) ћуран, ћурка, ћуре.

2. Пси – овчар, пекинезер, пудлица, јазавичар, чивава; мачке – персијска, 
сфинкс, сибирска, сомалијска, сијамска.

3. Ружа, лала, сунцокрет, каранфил, ђурђевак, орхидеја, нарцис, кактус, 
хризантема, љубичица.

4. 

а

б
г

в
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5. 1) земљотрес, 2) лавина, 3) поплава, 4) епидемија, 5) ерупција, 
6) суша, 7) пожар, 8) цунами.

6. Рибице – акваријум, пумпа, филтер; хрчак – кавез, појилица, 
пиљевина; пас – поводац, лежаљка, огрлица.

7. 1 – д, 2 – г, 3 – а, 4 – ђ, 5 – б, 6 – в.
8. Бреза, буква, јасен, бор, јавор, врба, топола, липа, храст, кестен.
9. 

м е д в е д п  и н г в и н
к а м и л а а с о в а

з е б р а п г о л у б
к а а ф л а м и н г о с

г о р и л а г д е т л и ћ
р р о д а ж м а ј м у н
њ н о ј и к р
а ј к у л а р о а з е ц
ч н о с о р о г а а к ж а б а

л а в м ф л у
т и г а р а а н в у к

ш и ш м и ш в е в е р и ц а

10. а) Жива у термометру је достигла 20. подељак Целзијусове 
скале. б) У Нишу ће сутра бити претежно сунчано и веома топло. 
в) На Копаонику је могућа краткотрајна киша или грмљавина. 
г) Највиша дневна температура у Вршцу биће од 15 до 19 степени. 
д) Данас ће у Србији бити претежно облачно време са краћим 
сунчаним интервалима. ђ) У Јужном Банату ће повремено дувати 
кошава. е) У току дана, у већем делу Војводине, очекује се јак мраз. 
ж) У Београду температура без већег колебања, око 10°C. з) Сунце 
данас излази у 5:40 часова, а залази у 18:45 часова. и) Средња месечна 
количина падавина биће изнад просека.

11. а) сунчано, б) делимично облачно, в) претежно облачно, г) кишовито, 
д) олујно, ђ) снежно.

12. Пас – лаје, мачка – мјауче, крава – муче, коњ – рже, овца – блеји, 
вук – завија, славуј – пева, гуска – гаче, голуб – гуче, врабац – цвркуће, 
врана – гракће, папагај – крешти.

10. ГЕОГРАФИЈА
1. а) Европа, б) Африка, в) Азија, г) Аустралија, д) Антарктик, ђ) Северна 

Америка, е) Јужна Америка.
2. Океан – Атлантски, Индијски, Тихи, Северни ледени; море – Балтичко, 

Црно, Јадранско, Егејско; језеро – Каспијско, Бајкалско, Восток, Ладога; 
острво – Мадагаскар, Исланд, Ирска, Гренланд; полуострво – Балканско, 



Решења 97

Иберијско, Апенинско, Арабијско; пустиња – Сахара, Калахари, Гоби, 
Каракум; планине – Кордиљери, Алпи, Карпати, Хималаји.

3. Енглески – Аустралија, Нови Зеланд, САД; кинески – Кина, Тајван, 
Сингапур; арапски – Мароко, Египат, Кувајт; шпански – Мексико, Куба, 
Шпанија; француски – Нигерија, Француска, Монако; португалски – 
Португал, Бразил, Мозамбик; руски – Русија, Киргистан, Белорусија.

4. Србин – Српкиња, Турчин – Туркиња, Бугарин – Бугарка, Швеђанин – 
Швеђанка, Норвежанин – Норвежанка, Црногорац – Црногорка, 
Словенац – Словенка, Македонац – Македонка, Рус – Рускиња, Белорус – 
Белорускиња, Чех – Чехиња, Грк – Гркиња, Бошњак – Бошњакиња, 
Пољак – Пољакиња, Словак – Словакиња, Данац – Данкиња, Финац – 
Финкиња, Ирац – Иркиња, Хрват – Хрватица, Мађар – Мађарица.

5. Меркур, Венера, Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун.
6. 1) Даблин, 2) Беч, 3) Софија, 4) Вашингтон, 5) Анкара, 6) Мадрид, 

7) Будимпешта, решење – Београд.
7. а) застава, б) грб, в) химна, г) главни град, д) положај, ђ) службени 

језик, е) писмо, ж) валута, з) позивни број. 
8. Свемир – галаксија, Млечни пут, комета, метеор, сазвежђе; Земља – 

аутопут, песак, птице, река, трава.
9. Бара – плитка стајаћа вода, језеро – дубока стајаћа вода, река – текућа 

вода, речица – текућа вода већа од потока, а мања од реке, водопад – 
место слободног пада воде у речном току, извор – место где извире 
вода из земље, ушће – место где се река улива у другу реку, корито – 
удубљење кроз које протиче вода.

10. 1) север, 2) североисток, 3) исток, 4) југоисток, 5) југ, 6) југозапад, 
7) запад, 8) северозапад.

11. ХРАНА

1. Пециво – ђеврек, кифла, кроасан, хлеб; млечни производи – јогурт, 
павлака, путер, сир; месни производи и производи од рибе – паштета, 
сардина, туњевина, шунка.

2. Цртеж.
3. а) мед, б) греjпфрут, в) лимун, г) чипс, д) паприка.
4. 1) недовољно кувана, 2) добро кувана, 3) прекувана, 4) загорела.
5. Конобар – Извините, то данас немамо. Шта желите за дезерт? Нешто за 

пиће?; гост – Где могу да оперем руке? Могу ли платити кредитном 
картицом? Изволите, задржите кусур.

6. Парадајз, качкаваљ, бибер, маслине, краставац, вино, јаја, паприка.
7. Доручак – омлет са сиром, мусли са млеком, прженице, виршле; 

супе и чорбе – пилећа чорба, јунећа супа са резанцима; главна јела – 
бечка шницла, ћевапи на кајмаку, сарма, пилетина на жару, џигерица 
у сосу; салате – кисели купус, мешана, парадајз са моцарелом, печена 
паприка; дезерт – мађарска торта, баклава, воћна коцка, кремпита; 
пића – ракија, точено пиво, чај, кисела вода.

8. динстан – а, кувани – в, у сирћету – а, пуњенa - б.
9. 1 – б, 2 – д, 3 – а, 4 – е, 5 – в, 6 – ђ, 7 – г.
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10. Алкохолна пића – вино, медовача, пелинковац, пиво, дуњевача, 
шприцер, шумадијски чај; безалкохолна пића – вода, еспресо, 
капућино, кафа, лимунада, нес кафа, ђус.

11. Мајчина душица, цимет, мајоран, першун, бибер, ловоров лист, кари, 
оригано, нана, рузмарин, естрагон, босиљак.

12. Месо и сухомеснати производи – бифтек, дивљач, ребарца, шницла, 
кобасица, виршле, шунка, ражњићи, салама, шкембићи, сланина, 
мортадела; риба и морски плодови – гамбори, харинга, лигње, скуша, 
сардина, шкољке, лосос, туњевина, сардела, пастрмка, шаран, кавијар.

13. Врућ, горак, здрав, кисео, љут, мастан, мршав, покварен, сладак, слан, 
сув, тврд, укусан, хладан, опор.

14. Овчетина, јагњетина, пилетина, ћуретина, свињетина, говедина, 
телетина.

12. ЗДРАВЉЕ

1. Зубар – вади или поправља зубе, хирург – врши операције, кардиолог – 
лечи срчане болести, педијатар – лечи децу, гинеколог – лечи болести 
женског репродуктивног система, ортопед – лечи болести костију 
и зглобова, гастроентеролог – лечи органе за варење, психијатар – 
лечи психичке болести.

2. Боли ме глава. Морам да пијем таблете; Боли ме грло. Морам да сисам 
пастиле; Имам кашаљ. Морам да пијем сируп; Имам кијавицу. Морам 
да ставим капи; Боли ме кичма. Морам да мажем маст; Поломио сам 
руку. Морам да ставим гипс.

3. Лекар: Какве тегобе имате? Изволите рецепт. Даћу Вам упут за анализу 
крви. Останите у кревету најмање три дана; пацијент: Мука ми је. Да 
ли морам да држим дијету? Боли ме све више. Пре или после јела?

4. Ханзапласт, алкохол, пинцета, маказе, хидроген, фластер, стерилна 
компреса, еластични завој, заштита од инсеката, лекови против 
затвора, парацетамол, лекови против надимања и пролива, лекови за 
обарање температуре, капи за нос и уши, против болова у стомаку.

5. 1) вртоглавица, 2) горушица, 3) несаница, 4) кашаљ, 5) кијавица, 
6) главобоља, 7) тровање, 8) грип, 9) пролив, 10) осип, 11) грозница, 
12) повраћање.

6. Мелем за ожиљке, сируп за искашљавање, течност за испирање уста, 
крема против акни, чај за мршављење, таблете за потенцију.

7. а) Клинички центар Србије јуче је набавио пет апарата за вештачко 
дисање. б) Госпођа Костић је провела ноћ у ургентном центру због 
повишеног притиска. в) Повређени полицајци су у стабилном 
стању. г) Пацијент има потпуно право на увид у свој здравствени 
картон. д) У чекаоници дома здравља сам провела цело поподне. 
ђ) Упознајте се с Вашим правом на здравствено осигурање! 
е) Реформа здравственог система у Србији је неопходна. ж) Где 
могу да се региструјем као донатор коштане сржи? з) Сви студенти 
имају право на бесплатну стоматолошку заштиту. и) Давање крви 
неће утицати на ваше здравље!
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8. Доктор Вотсон – пријатељ Шерлока Холмса, Доктор Џекил – херој 
Стивенсоновог романа, Доктор Хаус – америчка серија, Доктор Но – 
наслов филма о Џејмсу Бонду, Доктор Живаго – наслов Пастернаковог 
романа.

9. Мизофобија – страх од инфекције, клаустрофобија – страх од 
затвореног простора, никтофобија – страх од мрака, агорафобија – 
страх од отвореног простора, арахнофобија – страх од паукова, 
танатофобија – страх од смрти, акрофобија – страх од висине, 
дентофобија – страх од зубара.

10. а) Велики политички догађај је подигао температуру у коалицији. 
б) Тај дечко је сломио срце мојој сестри. в) Никад у мојој спортској 
каријери нисам гледао/ гледала смрти у очи. г) Дечији плач ми је 
одувек ишао на живце. д) Није био при здравој памети кад се женио. 
ђ) Кад год га је видела имала је лептириће у стомаку.

13. НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ

1. Сигмунд Фројд – психоанализа, Луј Пастер – пастеризација, Томас 
Едисон – сијалица, Никола Тесла – наизменична струја, Чарлс Дарвин – 
теорија еволуције, Алберт Ајнштајн – теорија релативности, Марија 
Склодовска Кири – радиоактивност, Вилхелм Рендген - икс-зраци.

2. геометријске фигуре: 

правоугаоник , троугао , квадрат , круг , 

трапез ;

геометријска тела:

квадар , купа , коцка , ваљак , пирамида .

3. a + b – сабирање, a – b – одузимање, а x b – множење, a : b – дељење, 
ab – степеновање, √a – кореновање; 2 + 2 = 4 – два и два су четири, 
4 – 2 = 2 – четири минус два је два, 2 x 2 = 4 – два пута два је четири, 
4 : 2 = 2 – четири подељено са два је два, 22 = 4 – два на квадрат је 
четири, √4 = 2 – корен из четири је два.

4. Ампер – A, волт – V, келвин – K, килограм – kg, метар – m, паскал – Pa, 
секунд – s, херц – Hz.

5. 1 – в, 2 – ж, 3 – а, 4 – ђ, 5 – б, 6 – е, 7 – г, 8 – д.
6. а) Професор Томић увек држи предавања пред препунoм салом. 

б) Студент мора да пријави испит у термину који је предвиђен 
школским календаром. в) Ученик који има проблем са школским 
успехом мора да понавља разред. г) Моја другарица је већ три пута 
пала на испиту из књижевности. д) Прошле године сам се уписао/ 
уписала на мастер студије. ђ) Хоћу да оверим семестар и због тога 
морам да сакупим потписе свих професора. е) Јуче сам положио/ 
положила последњи испит. ж) Професор треба да објави резултате 
из испита на интернет сајту.



Anna Skowron – Речима до знања100

7. 10 – изузетан, 9 – одличан, 8 – врло добар, 7 – добар, 6 – довољан, 
5 – недовољан.

8. Историја, биологија, грађанско васпитање, српски језик, физика, 
математика, географија, физичко, информатика, хемија, ликовно, 
веронаука.

9.  исеци,  копирај,  налепи,  увлачење,  размак 

између редова,  фонт,  зум,  табела.

10. 1) прикључити датотеку, 2) скинути нешто са нета, 3) нарезати диск, 
4) уклонити вирус, 5) користити интернет, 6) инсталирати програм, 
7) проверити пошту, 8) направити нови фолдер, 9) мењати позадину, 
10) сачувати текст, 11) кликнути два пута на икону, 12) укључити 
рачунар.

11. 1) јаслице, 2) дечји вртић, 3) основна школа, 4) средња школа, 
5) факултет.

14. УМЕТНОСТ

1. Музички жанрови – хаус, староградска, латино, поп, народна, фолк, 
техно, гранџ, панк, џез, соул, хеви метал, рокенрол; филмски 
жанрови – акциони, трилер, порнографски, драма, комедија, хорор, 
ратни, историјски, цртани, мјузикл, вестерн, тинејџерски, научно-
фантастични.

2. Жанр – врста филма, режисер – онај ко обавља режију филма, титл – 
текст испод филма, улога – оно што глумац треба да одигра, карта – 
улазница, трејлер – тип филмске рекламе, адаптација – преношење 
књижевног дела у филмски медиј, каскадер – особа која изводи 
опасне улоге уместо глумца, сапуница – тип телевизијске серије 
која има много епизода, премијера – када се филм даје први пут 
у биоскопу.

3. Џулија Робертс – Одбегла млада, Никол Кидман – Мулен руж, Мерил 
Стрип – Челична лејди, Анђелина Жоли – Сакупљач костију, Данило 
Стојковић – Ко то тамо пева, Кевин Костнер – Телохранитељ, Расел 
Кроу – Блистави ум, Харисон Форд – Звездани ратови.

4. Винсент ван Гог – Сунцокрети, Густав Климт – Пољубац, Паја 
Јовановић – Сеоба Срба, Едвард Мунк – Крик, Јоханес Вермер – Девојка 
са бисерном минђушом, Леонардо да Винчи – Мона Лиза, Микеланђело 
Буонароти – Стварање Адама, Сандро Ботичели – Рођење Венере.

5. Сликарске технике – мозаик, пастел, уље, фреска; сликарски мотиви – 
акт, мртва природа, пејзаж, портрет; сликарске теме – алегоријска, 
историјска, митолошка, религиозна.

6. 1) античка књижевност, 2) средњовековна књижевност, 3) ренесанса, 
4) барок, 5) класицизам, 6) просветитељство, 7) романтизам, 
8) реализам, 9) симболизам, 10) авангарда, 11) модерна, 12) постмодерна.

7. 1) кључ, 2) житије, 3) Димитрије, 4) Кустурица, 5) витраж, 
6) хербаријум, 7) EXIT, 8) биста, 9) Тршић, 10) роман.
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8. Миодраг Булатовић, Иво Андрић, Давид Албахари, Данило Киш, 
Душан Ковачевић, Десанка Максимовић, Вида Огњеновић, Милош 
Црњански, Милорад Павић.

9. Гитара, гусле, клавир, добош, харфа, виолина, труба, хармоника.
10. Артемидин храм, Велике пирамиде у Гизи и Египту, Висећи вртови 

из Вавилона, Маузолеј у Халикарнасу, Статуа Зевса на Олимпу, Фарос 
у Александрији, Колос са Родоса.

15. РЕЛИГИЈЕ И ВЕРОВАЊА

1. Грчки – Атина, Афродита, Зевс, Посејдон, Хад; римски – Венера, 
Јупитер, Јунона, Марс, Нептун; египатски – Анубис, Амон, Озирис, 
Ра, Сет; хинду – Вишнa, Кали, Кришна, Парвати, Шива; словенски – 
Весна, Перун, Сварог, Световид, Триглав.

2. Књига Постања, Псалми Давидови, Поновљени закони, Књига 
о Јову, Откровење Јованово, Дела апостолска, Јеванђеље по Марку, 
Друга посланица Коринћанима.

3. Ислам – 5, 8, 11, 16; јудаизам – 3, 6, 9, 15; православље – 2, 4, 10, 12; 
римокатолицизам – 1, 7, 13, 14.

4. Бадњи дан – дан пред Божић; Рођење Христово – 7. јануар, Божић; 
Крштење Христово – 19. јануар, Богојављење, Пливање за Часни крст; 
Распеће Христово – петак уочи Васкрса, Велики петак; Васкрсење 
Господње – покретни празник, Васкрс; Дан св. Ђорђа – 6. мај, 
Ђурђевдан; Дан св. Вида – 28. јун, Видовдан, дан Косовског боја; Дан 
св. Николе – 19. децембар, Никољдан.

5. Бог зна ко – не зна се ко, красти Богу дане – ништа не радити, дангубити, 
где је Бог рекао лаку ноћ – врло далеко, неким чудом – на мистериозан 
начин, клонути духом – постати очајан, у духу времена – у складу са 
датим тренутком, испустити душу – умрети, тешко му је у души – он је 
утучен, продати душу ђаволу – чинити лоше ствари, у томе је ђаво – 
у томе је проблем.

6. Венчање – бидермајер, свадва, младенци, крунисање, бурма; сахрана – 
читуља, даћа, црнина, покојник, поворка; крсна слава – трпеза, 
тропари, икона, заштитник, колач.

7. Ватрени – Oван, Лав, Стрелац; земљани – Бик, Девица, Јарац; ваздушни – 
Близанци, Вага, Водолија; водени – Рак, Шкорпија, Рибе.

8. Ако вас засврби нос – наљутићете се; ако изађете из куће па се вратите – 
десиће вам се нешто лоше; кад вам звони десно уво – чућете добре 
вести; ако разбијете огледало – седам година несреће; ако седите 
на ивици стола – нећете се оженити или удати; кад вас сврбе усне – 
љубићете се.

9. Имао и свима давао! Бог те благославио! Златан ти пород! Вода те 
однела! Рука ти се осушила! Нек те ђаво носи!

10. Црква Светог Ђорђа – налази се на Опленцу, подигнута је на почетку 
XX в., то је маузолеј династије Карађорђевића; Манастир Манасија – 
подигнут је у XV в., тамо су мошти Стефана Лазаревића, налази се 
близу Деспотовца; Саборна црква – налази се у Београду, тамо је 
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сахрањен Вук Караџић, посвећена је арханђелу Михајлу; Манастир 
Раваница – саграђен је у XIV в., тамо су мошти цара Лазара, ограђен је 
одбрамбеним зидом са кулама; Храм Светог Саве – један од највећих 
православних храмова на свету, изградња још није завршена, подигнут 
је на месту на којем су спаљене мошти св. Саве.

16. СПОРТ

1. Водени спортови – веслање, сурф, синхроно пливање, ватерполо, 
роњење; мисаони спортови – бриџ, скребл, шах, даме, покер; тимски 
спортови – хокеј, бејзбол, кошарка, рагби, фудбал; борилачки 
спортови – џудо, бокс, мачевање, рвање, карате.

2. 1 – г, 2 – е, 3 – а, 4 – ђ, 5 – д, 6 – в, 7 – ж, 8 – б
3. Зимски – боб, скијање, карлинг, клизање, санкање; летњи – атлетика, 

бициклизам, бадминтон, једрење, кану.
4. Реал Мадрид – Шпанија, Бајерн Минхен – Немачка, Манчестер 

Јунајтед – Енглеска, Јувентус – Италија, Панатинаикос – Грчка, 
Порто – Португалија, Црвена звезда – Србија.

5. Мухамед Али – б, Михаел Шумахер – а, Тајгер Вудс – в, Владе Дивац – а, 
Дејвид Бекам – в, Рафаел Надал – б.

6. а) аеробик, б) пилатес, в) јога, г) зумба, д) кик аеробик.
7. 1) голман, 2) одбрамбени играч, 3) играч средњег реда, 4) нападач.
8. ♠ пик , ♣ треф, ♥ херц, ♦ каро.
9. Сурфовање – море – даска, пливање – базен – капа, кошарка – игралиште – 

кош, голф – терен – лоптица, бокс – ринг – рукавице, јахање – стаза – 
седло.

10. Фаулирати противника, дати гол, изгубити утакмицу, бавити се 
спортом, борити се за титулу, заузимати другу позицију, освојити 
медаљу, победити на такмичењу, скакати у воду, имати пет поена 
предности.

11. Дакар рели – трка возача кроз Сахару, Евролига – кошаркашко 
такмичење у Европи, Лига шампиона – фудбалско европско такмичење, 
Супербоул – финале утакмица NFL, Формула 1 – трка моторних возила, 
Дејвис куп – такмичење тенисера, Тур де Франс – бициклистичка трка, 
Универзијада – студентско такмичење.

12. Тренира веслање – веслач; пребацује лопту преко мреже – одбојкаш; 
игра шах – шахиста; вежба нпр. на козлићу или греди – атлетичар; 
изводи пируете на леду – клизач; гађа мету из пушке – стрелац; јаше 
коња – јахач; показује своје мишиће – бодибилдер.



агресиван
агресија
амбиција
амбициозан
апатија
апатичан
артерије

балзам
беo
бистар
бити врло стар
бити једном ногом у гробу
бити лоше расположен
богат
брада
бранити се рукама и ногама
бранити се свим силама
бријати браду
бубрег
бубуљице
буљав
бутина

великодушан
вене
веран
верност
весео
вештачки
врат
вредан

глава
глуп
глупост
груди
грчки
губити тло под ногама
густ

дезодоранс
депилирати ноге
длака
добар
добити ногy
домали прст
досада
досадан
други прст

егоистичан
енергичан

желудац
живети на високој нози

забораван
заборављен
завист
завистан
заљубљен
заљубљив
заостао
затворен
зуби

испуцан
истинољувиб

јетра

кажипрст
клемпав
коврџав
колено
кос
коса
кости
кукаст

 РЕЧНИК

1. ТЕЛО И ОСЕЋАЊА
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лажљив
лакат
лакирати нокте
лењ
лењост
лице
лош
луд
лудост

љубав
љубазан
љубомора
љубоморан
људско тело

мали прст
марљив
мењати
миран
мишићи
мозак
момак

надлактица
наочаре
натколеница
нега
нервозан
несигуран
нестати
нога
нокат
нос

њушка

обликовати обрве
обрве
ограничен
озбиљан
опрез
опрезан
орловски
осећајан
осећања
особа
очи
оштроуман

палац
паметан
писац
плав
плашљив
плућа
по природи
повучен
подлактица
покварен
полиција
понос
поносан
постати несигуран
потколеница
прати руке
прелеп
пријатан
природа
причљив
прскати дезодоранс
прст
прћаст
пун
пупак

равaн
разуман
раме
ребра
ревностан
редaк
роман

сакрити бубуљице
самољубив
свакодневни
себичан
сигуран
ситaн
скроман
спољашњи делови
срдачан
средњи прст
срећа
срећан
срце
стављати балзам
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стопало
страст
страстан
стрпљив
стрпљивост
сумњив
сумњичав

тело
тип
тражити
трепавице
тужан

ћутљив

уметност
унутрашњи делови
усне
успех

успешан
уста
устати на леву ногу
ухапсити

фарбати косу

храбар
храброст

црвен
црева

чело
човек

шака
шаљив
шапа
шминкати усне

баба/ бака
беба
бити брат по срцу
бити по занимању
бити премлад
бити трудна
бити у другом стању
брак
брат
брачни пар

венчати се
ветеринар

дати коме развод
дати корпу
девер
деда
дете
дете на цуцли би разумело
добити
добити развод
доћи на свет

жаба
жаргон
жена
живети
живети код неке породице

затруднети
зачети дете 
звати се
зет

имати
исхранити породицу

јетрва

клинац
корак
корпа
кћерка / ћерка

лекар

мајка

2. ПОРОДИЦА
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малолетник
маћеха
мењати пелене
мешати
мешати бабе и жабе
мирисати на мајчино млеко
муж

нажалост
недоношче
неискусан
ни по бабу ни по стричевима
новорођенче

одбити дечка или девојку
осећања
отац
очух

пелене
поднети тужбу за развод брака
полубрат
помоћ
породица
потпуно
праведно судити, објективно, без 

привилегија
правити прве кораке
праунук
праунука
преповијати
примити у породицу
припадати породици
пристати на развод
проходати

радити
развести се од жене/ мужа
развод
различит

разумети
родитељи
родити се
рођен

свастика
свекар
свекрва
сестра
сестрић
син
сироче
склопити очи
сладак
спајати
становати
ствар
стрина
стриц
студирати
ступити у брак
супруг
супруга

таст
ташта
тетка
теча
тужба

ујак
ујна
умрети
унук
унука

цуцла

шурак
шурњаја

V изрез

Александар Меквин 
апликација

балетанке
беретка
боксерице
број

3. ОДЕЋА И ОБУЋА
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брош
брус
бунда
бундица
бурма
бутина

венчаница
вертикалан
висина
високи струк
врх ноге
вуница

гаћице
груди
гумене чизме

дневна светлост
доњи веш
дрвени ђон
дуг
дугмад
дужина

Ђани Версаће
ђон
Ђорђо Армани

желети

зихернадла

игла
избељивати

јакна
јапанке

кабаница
кабина
каљаче
капа
капуљача
капут
карирано
каубојке

качкет
квалитетан
Келвин Клајн
кломпе
Коко Шанел
конац
корсет
коштати
кошуља
кравата
кукови

ланчић
лептир машна

мајица
маказе
Маноло Блахник
мањи/ већи број
марама
Марк Џејкобс
мартинке
материјал
мерити
метар
минђуше

нануле
наруквица
ногавица

обућа
oгрлица
одело
одећа

панталоне
папуче
патике
пеглање
пертле
пиџама
платформа
по мери
погледати на дневној светлости
под
поправити
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постава
поткошуља
прање
привезак
пробати
прслук
прстен
пругасто

раван
рајсфершлус
ролка
рука
рукав
рукавице

са шарама
сако
салонке
сандале
сантиметар
смањити
смокинг
спаваћица
стати
струк
сукња
сушење

тачкасто
тело
Томи Хилфигер
торба
тричетврт рукави

узети

фалте
фармерке
флекице

хаљина
хулахопке

ципеле

чарапе
чизме

џемпер

шал
шешир
шортс/ шорц
шпенадле
штикла

агент за продају некретнина
адреса
азил за животиње
аквизитер
артиста
аутомеханичар
аутомеханичарска радња

бавити се научним радом
базен
бакшиш
банкарски службеник
банкарство
бацити се на посао
библиотекар
бити запослен

болничарка
брига о лепоти

вајар
васпитач
ватрогасац
ватрогасна станица
ветеринар
возач
возачка дозвола
возити
војник
врлина

глумац
глумити

4. ЗАНИМАЊА И ПРОФЕСИЈЕ
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глумица
град

датум рођења
дечји вртић
добити
доктор
дом здравља
домар
држава

економија

занимање
запослен
здраво пословно окружење
зидар
зидати
зубар

издавачка кућа
имати квалификације за нешто
име
и-мејл
искуство

јуче

канцеларија
касарна
касир
кафана
квалификације
келнер
кловн
књиговођа
козметичар
конобар
костимограф
креативност
кувар
куварица
кувати
купити
курир
кустос

лекар
лектор
лични подаци
лутка

мана
манекен
манекенка
маникир
масер
медицина
медицинска сестра
менаџер логистике
место рођења
министарство
мобилни телефон
могућност напредовања
молер
монотонија
музеј

напредовање
наставник
научни рад
неодређен
неплаћен прековремени рад
нередован
нередовна плата
новчана помоћ

образовање
обућар
окружење
орати
орач

пазикућа
певач
певачица
педагог
пекар
пензија
песникиња
пећи
плата
позориште
полицајац
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полицијска станица
полна дискриминација
популаран
порески службеник
посао
посао са пуним радним временом
посланик
пошта
поштар
преводилац
преводити
предавати
предавач
презиме
прековремени
прихватити се посла
продавати
продавац/ продавач
професија
професор

рад на неодређено време
рад на рачунару
рад на црно
радити
радити без предаха
радник
радник обезбеђења
радно време
радно искуство
рачунар
рачуновођа
редован
рецепционер
рудар
рудник

саобраћај
свештеник
свирати
свирач
сејати
сејач 
скулптор
скупштина
сликарка
службеник
собарица

спасилац
спортски клуб
спремачица
стипендија
стицање радног искуства
стоматолог
страни језици
стрес
студирати
судија

телохранитељ
транспорт
трговина
тренер
туризам
туристички водич

угоститељство
улица
уметник
урадити огроман посао
учитељ
учитељица

фиксни телефон
финансије
финансијски аналитичар
фризер
фризерка

хонорар

циркус

чиновник
чистач
чистачица
чистити
чувар
чувати

џепарац

шпедитер
штампар
штампати
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апартман

балкон
бојлер
бокал
брава
бријач
брисање

вага
варјача
веш
вешалица
веш-машина
викендица
вино
вишеспратан
вода
водокотлић
врата
вц-шоља

гајба
гардероба
гарнишна
гарсоњера
град
грађевинско земљиште
грејање
грејати

даљински управљач
даска
дезодоранс
детерџент
дечја соба
дневна соба
душек

ђубравник

загорети
замрзивач
запрљати се
запушити се
зграда

земљиште
зид

интерфон
искипети

јастук

кабловска
када
камп
квадратура
квака
компјутер
комфоран
корпа
кофа
кревет
крпа
купатило
кућа
кухиња

лавабо
ламинат
лампа
лустер

љуштити се

магацин
метла
мирисати
миш
млеко
модла
монитор

некретнина
непријатан

оглас
огледало
одмор
оклагија
орман/ ормар

5. СТАН
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паркет
паста за зубе
пегла
пеглање
пешкир
плакар
под
подрум
поломити се
пољопривредно земљиште
посао
пословни објекат
пословни простор
прашина
прегорети
предсобље
прекривач
примати
прозор
пролити се
простирање веша

радијатор
радна соба
разбити се
рерна
рибање пода
рингла

сапун
сијалица
скенер
соба
солитер
софа
спаваћа соба
спремање
стамбени објекат
стан
сто
столица
столњак
судопера

сушилица за веш

табуре
таван
тастатура
телевизор
телефон
техничка опремљеност
тигањ
тип
тостер
тросед
трпезарија
туристички објекат
тучак

усисивач

фарба
фрижидер

хигијена

цедиљка
цена
централно грејање
цурити

чајник
чаша
чешаљ
чинија
чишћење пода

џезва
џогер

шампон
шерпа
шпијунка
шпорет
штампач
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авион
аеродром
амбар
амбасада
аутобус
аутобуска станица
аутопут

банкомат
библиотека
биоскоп
ботаничка башта
број
булевар
бутик

ветрењача
виза
вртић

гимназија
град
грб

даље
десно
дисконт пића
добити

железничка станица

забавни парк
затвор
зоолошки врт

излог
име
историјски споменик
ићи

јастреб
језерце

карта
католик
кафић

кладионица
кладити се
клацкалица
кокошињац
концентрациони логор
кренути
куглана
куглати (се)

лево
легенда

љуљашка

мењачница
мост

налазити се
настати
наћи

основан

паре
пекара
пешачки прелаз
погледати
подземни пролаз
подићи новац
позориште
поље
породилиште
пошта
поштанско сандуче
право
преко пута
прећи
проћи
пут

рађати (се)
размењивати
раскрсница
река
рођен

6. ГРАД
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свињац
седиште
село
семафор
сервисна служба
скренути
сливник
служба
солитер
спортска дворана
спустити се
стадион
стаза
станица
становник
степенице
страна

темељ
тобоган
тор
трамвајска станица
трафика
трг
тржни центар
тролејбус
тротоар

туристичка агенција

ћошак

угао
улица
улична светиљка
универзитет
ући
учествовати
ушће

фонтана
фотокопирати
фотокопирница

хотел
храм

цар
црква

чекати

шахт
школа
штала/ стаја

brzi voz

Inter City Srbija
Inter City voz 

putnički voz 

авион
аеродром
ауто
аутобус
аутоматски мењач
аутомобил

балон
бифе
бицикл

брод

вагон ресторан
вагон са седиштима прве и друге 

класе
валидна карта
вежбати на полигону
везати сигурносни појас
вишак пртљага
воз
возач
возачка дозвола
волан
врста воза
вулканизер

гума

7. ТРАНСПОРТ
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десни
дечје седиште
директан лет
добити пробну возачку дозволу
долазак
доњи лежај

железничка станица

заборавити
забрана
затворити
заузети
зимски точкови
змај

извадити лекарско уверење
издувни гасови

кабина
кајак
камион
карта
квачило
кола
колосек
компанија
кондуктер
контролор
коштати
купе
кушет кола

лево
лежај
летећи објекат

маркица
мењач
метро
могућ
монтирати
моторни чамац

наручена вожња
ноћна тарифа

обавезан

отварање

палуба
папучица гаса
перон
пилот
платити обуку
повратна карта
подморница
позив
полазак
полазити
положити вожњу
положити теоријски испит
превоз
превоз пратећих аутомобила
превозно средство
пријавити нестанак пртљага
пристаниште
притиснути
прозор
пртљаг
пртљажник
путовати

разбити (се)
разводна капа
ракета
регистарска таблица
ред вожње
резервација
резервни точак
ретровизор
рикша
ручна кочница
ручни пртљаг

саобраћајни знак
седиште
сирена
склонити
слободно возило
спаваћа кола
сплав
спустити
ставити П налепицу
стајати
стакло
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станица
стићи
стјуарт

такси
трамвај
транспорт
трести се
тролејбус

укрцавање
уписати се у ауто школу

упознати се са правилима 
у саобраћају

хеликоптер
хладно

цена
цепелин

чамац
чекати

аеродром
Ајфелова кула
активности
апартман
Атос

батерије
бежични интернет
бесплатан
Биг Бен
бити на располагању
боравак
брачни кревет

важан
Велика Британија
велики
вести гоблене
вечера
веш
веш-машина
водити
водопад
воз
возити се кајаком
вратити кључеве
вратити у живот
врећа за спавање
Врњачка бања
врста собе

гајити цвеће
гледати филмове

гојзерице
град
група
Грчка
гума за пливање

двд
двокреветна соба
дерезе
деца
дневна штампа
додатни трошкови
документи
доњи веш
доручак
Дракулин замак
дукс
Дунав
душек
душек на надувавање

Ђавоља варош

засебан кревет
земља

играти карте
имати
Индија
интернационална кухиња
интернет
Италија

8. ОДМОР
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јапанке
једнокреветна соба
јело
јуниор апартман

кабаница
кабловска тв
кајак
Калемегдан
камашне
камени стубови
карта
Кип слободе
клима
клинови
кључ
Колосеум
компас
конзерве
користити
кревет
Кремљ
културни споменик
купаћи костим
кућа
кућни ред
кухиња

ланч пакет
лежаљка
лековита минерална вода
летња сезона
лифт

мењати постељину
место
море
моћи

налазити се
направити штету
напуштати хотел
новчаник
ноћ
ноћење

одмор
одморити се

одушевити
опремљен
опште
остава за пртљаг
очарати

паркинг
певати караоке
пегла
пеглање
пераја
пешкир
пиџама
плажа
планинарење
планинa
плаћање унапред
плин
поглед
полупансион
попунити хотелску пријаву
попуст
посебан
постељина
потребан
правити колаче
прање веша
пријава
природа
природни феномен
провести време
прозор
противпожарне степенице
пртљаг
пун пансион

радити декупаж
радити укрштени вез
ранац
рачунар
резервисати собу
река
ресторан
Романтика
рум сервис
Румунија
Русија
ручак
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ручна лампа

Саграда Фамилија
САД
санке
свакодневно
сингл кревет
слободан
служити
слушати музику
соба
Сопотница
сплав
Србија
степенице
судови
сунцобран
супериор апартман

Таџ Махал
тежак
термос
трансфер до и од аеродрома
трошкови
туристички центар

урачунат

услуга

фен
фотокопирање
Француска
француски кревет
фрижидер

хеклати столњаке
хотел
хотелска послуга
хтети

цена
центар
цепин

читати књиге

џемпер

шатор
Шпанија
шпорет
штета
штрикати џемпере
шубара

ајкула
акваријум

бик
бити слободан као птица
блејати
бор
бреза
брзо
буква

ватра
веверица
веома
вепар
вода
врабац

врана
врба
време 
вук

гакати
гладан
гладан као вук
голуб
горила
грактати
грмљавина
гукати
гусан
гуска
гушче

9. ФЛОРА И ФАУНА
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дабар
делимично облачно
детлић
дневни
добити
добродушан
достићи
дрво
дувати
дуготрајан

Ђердап
ђурђевак

епидемија
ерупција

жаба
ждребе
женка
жив
живети као пас и мачка
живети у свађи
животиња
жирафа

завијати
залазити
заразна болест
звук
зебра
Земљина кора
земљотрес
зец

избацивање
излазити
изливање
имати голубије срце
интервал

јавор
јагње
јазавичар
јак
јарац
јаре
јасен

кавез
кактус
камен
камила
каранфил
карта
кестен
киша
кишовито
коала
кобила
коза
кокошка
колебање
количина падавина
коњ
Копаоник
корњача
кошава
крава
краткотрајан
крештати
кућни љубимац

лав
лава
лавина
лајати
лала
лежаљка
липа

љубичица

мајмун
маса
мачак
маче
мачка
медвед
месечан
мјаукати
младунче
мраз
мужјак
мукати
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нарцис
национални парк
недостатак воде
независан
неконтролисан
ној
носорог

обала
облачно
ован
овца
овчар
огрлица
олујно
орхидеја
очекивати

падавине
папагај
парк
пас
патак
патка
паче
певати
пекинезер
персијска мачка
петао
пиле
пиљевина 
пингвин
поводац
повремено
подводан
пожар
појилица
поплава
правити од муве слона
прасе
претежно
претежно облачно
преувеличавати
просек
пудлица
пумпа

радити
радити као коњ

ракун
раса
рзати
рибице
рода
ружа
рушење

свиња
сибирска мачка
сијамска мачка
славуј
снег
снежно
сова
сомалијска мачка
средњи
степен
сунце
сунцокрет
сунчано
суша
сфинкс

Тара
теле
температура
термометар
тешко
тигар
топло
топола

ћуран
ћуре
ћурка

умерен

фауна
филтер
фламингос
флора
Фрушка гора

храст
хризантема
хрчак
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цвет
цвркутати
Целзијусова скала
цунами

чивава

ширити се
шишмиш

Азија
Алпи
Анкара
Антарктик
Апенинско полуострво
Арабијско полуострво
арапски
Атлантски океан
Аустралија
Аустрија
аутопут
Африка

Бајкалско језеро
Балканско полуострво
Балтичко море
бара
Белорус
Белорусија
Белорускиња
Београд
Беч
Боже правде
Бошњак
Бошњакиња
Бразил
Бугарин
Бугарка
Бугарска
Будимпешта

валута
Вашингтон
Венера
вода
водопад
Восток

галаксија
географија
географски појам
главни град
Гоби
грб
Гренланд
Грк
Гркиња

Даблин
Данац
Данкиња
део
динар
држава
дубок

Европа
Егејско море
Египат
енглески

запад
застава
земља

Иберијско полуострво
извор
Индијски океан
Ирац
Иркиња
Ирска
Исланд
исток

Јадранско море
језеро

10. ГЕОГРАФИЈА
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језик
југ
југозапад
југоисток
Јужна Америка
јужни
Јупитер

Калахари
Каракум
Карпати
Каспијско језеро
Кина
кинески
Киргистан
комета 
континент
Кордиљери
корито
Куба
Кувајт

Ладога

Мадагаскар
Мадрид
Мађар
Мађарица
Мађарска
Македонац
Македонка
Мароко
Марс
Мексико
Меркур
место
метеор
Млечни пут
Мозамбик
Монако
море

народ
Нептун
Нигерија
Нови Зеланд
Норвежанин
Норвежанка

океан
острво

песак
писмо
планета
планине
плитак
позивни број
положај
полуострво
Пољак
Пољакиња
Португал
португалски
поток
припадник
припадница
птице
пустиња

река
Република Србија
речица
Рус
Русија
руски
Рускиња

САД
сазвежђе
Сатурн
Сахара
свемир
север
Северна Америка
Северни ледени океан
северозапад
североисток
Сингапур
Словак
Словакиња
Словенац
Словенка
службени језик
Софија
Србин
Српкиња
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српски
страна света
Сунчев систем

Тајван
текући
Тихи океан
трава
Туркиња
Турска
Турчин

ћирилица

удубљење
уливати се
Уран
ушће

Финац
Финкиња

Француска
француски

Хималаји
химна
Хрват
Хрватица

централни
Црно море
Црногорац
Црногорка

Чех
Чехиња

Швеђанин
Швеђанка
Шпанија
шпански

алкохолно

баклава
безалкохолно
бечка шницла
бибер
бифтек
бокал за филтрирање воде
босиљак

виљушка
вино
виршле
вода
воћна коцка
врућ

гамбори
главно јело
говедина
горак
гост
греjпфрут

данас
дезерт
дивљач
динстан
добро скуван
доручак
дубоки тањир
дуњевача

ђеврек
ђус

електрични нож
еспресо
естрагон

желети

загорео
 задржати кусур
зачин
здрав

11. ХРАНА
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извињавати се

јагњетина
јаја
јеловник
јогурт
јунећа супа

кавијар
кајмак
капућино
кари
кафа
качкаваљ
кашика
кашичица
кисела вода
кисели купус
кисео
кифла
кобасица
конобар
краставац
кредитна картица
кремпита
кроасан
кромпир
куван
купус
кусур
кухињска вага
кухињски апарат

лигње
лимун
лимунада
ловоров лист
лонац за кување на пари
лосос
лук

љут

мађарска торта
мајоран
мајчина душица
маслине
мастан

машина за прање судова
мед
медовача
месан
месни производи
месо
мешана салата
млеко
млечни производи
млин за кафу
морски плодови
мортадела
моцарела
мршав
мусли

намирнице
нана
недовољно куван
нес кафa
нож

овчетина
омлет
опор
опрати руке
оригано

павлака
паприка
парадајз
пастрмка
паштета
пелинковац
першун
пециво
печен
пиво
пилетина
пилетина на жару
пилећа чорба
пиринач
пиће
платити
плитки тањир
покварен
прекуван
прженице
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производи од рибе
пуњен
путер

ражњићи
ракија
ребарца
резанци
ресторан
риба
рузмарин

салама
салата
салвета
сардинa
сарма
свињетина
сир
сирће
скуша
сладак
слан
сланина
сос
списак
сто
сув
супа
сухомеснати производи

тврд
телетина
торта
точено пиво

туњевина

ћевап
ћуретина

у сирћету
укус
укусан
уље

харинга
хладан
хлеб
храна

цимет

чај
чаша
чаша за вино
чипс
чорба

џигерица у сосу

шаран
шкембићи
шкољке
шлаг
шницла
шоља
шпорет са равном плочом
шприцер
шумадијски чај
шунка

агорафобија
акрофобија
алкохол
амерички
анализа крви 
апарат
апотека
арахнофобија

бесплатан
бити при здравој памети
бол
болест
болети

вадити зубе
варење
вештачко дисање

12. ЗДРАВЉЕ
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видети
висина
вртоглавица

гастроентеролог
гел
гинеколог
глава
главобоља
гледати смрти у очи
горушица
грип
грло
грозница

давати крв
дентофобија
деца
дечји/ дечији
дечко
догађај
Доктор Вотсон
Доктор Живаго
Доктор Но
Доктор Хаус
Доктор Џекил
дом здравља
донатор
држaти дијету

еластични завој

женити се
женски репродуктивни систем

затворен простор
заштита од инсеката
зглоб
здравље
здравствени картон
здравствени систем
здравствено осигурање
зубар

имати лептириће у стомаку
имати право
инфекција
ићи на живце

капи
капи за нос и уши
капсуле
кардиолог
каријера
кашаљ
кијавица
кичма
клаустрофобија
Клинички центар Србије
коалиција
кост
коштана срж
крв
крема против акни

лекови за обарање температуре
лекови против затвора
лекови против надимања и пролива
лечити

мазати маст
маказе
маст
мелем за ожиљке
мизофобија
мрак
мука

набавити
надимање
наслов
неопходан
несаница
никтофобија

операција
орган
ортопед
осип
отворен простор

парацетамол
Пастернак
паук
пацијент
педијатар
пинцета
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пити сируп
пити таблете
плач
повишен притисак
повраћање
повређен
подизати температуру
политички
полицајац
поломити руку
поподне
поправљати зубе
прашак
пријатељ
приручна апотека
притисак
пролив
психијатар

регистровати
реформа
рецепт
роман

серија
сестра
сируп
сируп за искашљавање
сисати пастиле
сломити срце
смрт
спортски
спреј
срчанe болести
стабилно стање
ставити гипс

ставити капи
стерилна компреса
Стивенсон 
стомак
стоматолошка заштита
страх
студент
суплемент

таблете за потенцију
танатофобија
тегобе
температура
течност за испирање уста
тровање

упут
ургентни центар
утицати

филм
фластер

ханзапласт
херој
хидроген
хирург

чај
чај за мршављење
чекаоница
чепић

Џејмс Бонд

Шерлок Холмс

Алберт Ајнштајн
ампер
аритметичка операција

биологија

ваљак
величина

веронаука
Вилхелм Рендген
волт
време
врло добар

географија
геометријска фигура

13. НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ
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геометријско тело
грађанско васпитање

дељење
дечји вртић
добар
довољан
домаћи задатак
држати предавања
другарица
дужина

ђачка књижица

електрична струја
електрични напон

зум

изузетан
икона
икс-зраци
инсталирати програм
интернет сајт
информатика
исећи
испит
испитни рок
историја

јаслице
јединица мере

квадар
квадрат
келвин
килограм
кликнути два пута на икону
књижевност
копирати
корен из
кореновање
користити интернет
коцка
круг
купа

ликовно
Луј Пастер

Марија Склодовска Кири
маса
мастер студије
математика
мењати позадину
метар
минус
множење
морати

на квадрат
наизменична струја
налепити
направити нови фолдер
нарезати диск
наставник
наука
научник
недовољан
неоправдан час
Никола Тесла

објавити резултате
образовање
оверити семестар
одличан
одузимање
ознака
основна школа
оцена

паскал
пастеризација
пасти на испиту
пирамида
подељено
позадина
половни уџбеник
положити испит
понављати разред
правоугаоник
предавање
предмет
приватни часови
пријавити испит
прикључити датотеку
притисак
проблем
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проверити пошту
професор
психоанализа

радиоактивност
размак између редова
рачунар
резултат

сабирање
сакупити потписе
сала
сачувати текст
секунд(а)
семестар
семинарски рад
Сигмунд Фројд
сијалица
симбол
скинути нешто са нета
средња школа
српски језик
степеновање
студент

табела
текст
температура
теорија еволуције

теорија релативности
термин
Томас Едисон
трапез
троугао

увлачити
уклонити вирус
укључити рачунар
уписати се на мастер студије
ученик

факултет
физика
физичко
фолдер
фонт
фреквенција

хемија
херц

Чарлс Дарвин

школа
школовање
школски календар
школски успех
школско такмичење

EXIT

авангарда
адаптација
акт
акциони
алегоријски
Анђелина Жоли
античка књижевност
Артемидин храм

Балкански шпијун
барок
Башта, пепео
биљка

биоскоп
биста
Блистави ум

Велике пирамиде у Гизи и Египту
вестерн
Вида Огњеновић
Винсент ван Гог
виолина
виолински кључ
Висећи вртови из Вавилона
витраж
врста
Вук Караџић

14. УМЕТНОСТ
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гитара
глумац
гранџ
гусле
Густав Климт

Давид Албахари
Данило Киш
Данило Стојковић
Девојка са бисерном минђушом
Десанка Максимовић
добош
Доситеј Обрадовић
драма
Душан Ковачевић

Едвард Мунк
епизода

жанр
животопис
житије

Звездани ратови

Иво Андрић
историјски

Јоханес Вермер

карта
каскадер
Кевин Костнер
клавир
класицизам
књижевно дело
књижевност
Ко то тамо пева
Колос са Родоса
комедија
Крик
Кућа мртвих мириса

латино
Леонардо да Винчи

Мамац
Маузолеј у Халикарнасу

Мерил Стрип
Микеланђело Буонароти
Милорад Павић
Милош Црњански
Миодраг Булатовић
Мирис земље
митолошки
мјузикл
модерна
мозаик
Мона Лиза
мртва природа
музички жанр
музички инструмент
Мулен руж

На Дрини ћуприја
награда
народни
научно-фантастични
Никол Кидман
нотни линијски систем

Одбегла млада
одиграти
опасан
особа

Паја Јовановић
панк
пастел
пејзаж
Пољубац
поп
порнографски
портрет
послератна књижевност
постмодерна
премијера
просветитељство

Расел Кроу
ратни
реализам
режија
режисер
реклама
религиозан
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ренесанса
Рођење Венере
рокенрол
роман
романтизам

Сакупљач костију
Сандро Ботичели
сапуница
Сеоба Срба
Сеобе
серија
симболизам
скулптура
сликарска тема
сликарска техника
сликарски мотив
соул
средњовековна књижевност
стакло
староградски
Статуа Зевса на Олимпу
Стварање Адама
Сунцокрети

текст
телевизијски
Телохранитељ
техно
тинејџерски
титл
трејлер

трилер
труба
Тршић

улазница
улога
уље
уметност

Фарос у Александрији
фестивал
филм
филмски жанр
фолк
фреска

Харисон Форд
хармоника
харфа
хаус
хеви метал
хербаријум
Херој на магарцу
хорор

цртани

Челична лејди

џез
Џулија Робертс 

Алах
Амон
Анубис
арханђел
астролошки знак
Атина
Афродита

Бадњи дан
библијски
бидермајер
Бик

бити сахрањен
Близанци
бог
Бог/ бог зна ко
богиња
Богојављење
Божић
бројаница
бурма

Вага
ваздушни

15. РЕЛИГИЈЕ И ВЕРОВАЊА
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Васкрс/ Ускрс
Васкрсење Господње
ватрени
Велики петак
Венера
венчање
верски празник
веровање
Весна
Видовдан
Вишнa
водени
Водолија
вратити се
Вук Караџић

где је Бог/ бог рекао лаку ноћ
грчки

далеко
Дан св. Вида
Дан св. Ђорђа
Дан св. Николе
дангубити
даћа
Девица
Дела апостолска
десити се
Деспотовац
династија
Друга посланица Коринћанима

Ђурђевдан

египатски

завршен
засврбети
заштитник
звонити
Зевс
земљани

изаћи
изградња
изрека

икона
ислам
испустити душу

Јарац
Јеванђеље по Марку
јудаизам
Јунона
Јупитер

Кали
клетва
клонути духом
књига
Књига о Јову
Књига Постања
колач
Косовски бој
красти Богу/ богу дане
Кришна
крсна слава
крунисање
круница
Крштење Христово
кула
Куран
кућа

Лав
литургија

љубити се

манастир
Марс
маузолеј
миса
мистериозан
младенци
мaнастир Манасија
мaнастир Раваница
мошти

налазити се
наљутити се
начин
неким чудом
Нептун
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нерасположен
несрећа
Никољдан

Oван
ограђен
одбрамбени зид
оженити се
Озирис
Опленац
Откровење Јованово

папа
Парвати
патријарх
Перун
поворка
подигнут
покојник
покретни празник
Поновљени закони
посвећен
Посејдон
постати очајан
православан
православље
празник
проблем
продати душу ђаволу
Псалми Давидови

Ра
рабин
радити
разбити огледало
Рак
Рамазан
Распеће Христово
религија
Рибе
римокатолицизам
римски
Рођење Христово

Сабат
Саборна црква
саграђен
сахрана

свадва
Сварог
свет
Света столица
Световид
сврбети
седети на ивици стола
Сет
синагога
словенски
спаљен
Стефан Лазаревић
Стрелац
сујеверје

Талмуд
тешко му је у души
традиција
тренутак
Триглав
тропари
трпеза

у духу времена
у складу са датим тренутком
удати се
умрети
утучен

Хад
хинду
храм
храм св. Саве

цар Лазар
црква
црква св. Ђорђа
црнина

чинити лоше ствари
читуља
чути

џамија

Шива
Шкорпија
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аеробик
атлетика
атлетичар

бавити се спортом
базен
Бајерн Минхен
бејзбол
бициклизам
бициклиста
бициклистичка стаза
боб
бодибилдер
бокс
боксер
борилачки спортови
борити се за титулу
бриџ

ватерполо
вежбати на козлићу или греди
вежбе
веслање
веслач
Владе Дивац
водени спортови
возач

гађати мету из пушке
гимнастичар
голман
голф
греда
Грчка

Дакар рели
даме
даска
дати гол
Дејвид Бекам
Дејвис куп

Евролига
Европа
европски
Енглеска
затворен базен

заузимати другу позицију
здравље
зимски
зумба

игралиште
играти шах
играч
играч голфа
играч средњег реда
изводити пируете на леду
изгубити утакмицу
имати пет поена предности
интензиван
Италија

јахање
јахати коња
јахач
једрење
јога
Јувентус

кану
капа
карате
карлинг
каро
кик аеробик
клизање
клизач
клуб
козлић
концентрација
кош
кошарка
кошаркаш
кошаркашки

лаган
латино плесови
летњи
Лига шампиона
лопта

Манчестер Јунајтед
маратонска трка

16. СПОРТ
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мачевалац
мачевање
мисаони спортови
Михаел Шумахер
мишић
море
моторно возило
мрежа
музика
Мухамед Али

нападач
Немачка

одбојкаш
одбрамбени играч
ојачавање
освојити медаљу

Панатинаикос 
пик
пилатес
пливање
пливач
победити на такмичењу
показивати своје мишиће
покер
Порто
Португалија

рагби
Рафаел Надал
рвање
рвач
Реал Мадрид
ринг
роњење
рукавице
рукомет
рукометаш

санкање
Сахара
светски рекорд
седло
синхроно пливање
скакати у воду
скијање
скијаш

скок с мотком
скребл
слаб шут
спорт
спортиста
спортски стадион
Србија
стаза
стрелац
Супербоул
сурф
сурфовање

Тајгер Вудс
такмичење
тенисер
тениски терен
терен
тимски спортови
тренинг
тренирати
треф
трка 
Тур де Франс

Универзијада
утакмица 

фаулирати противника
финале
фитнес клуб
фитнес кораци
формирање
Формула 1
фудбал
фудбалер
фудбалски

херц
хокеј

Црвена звезда

џудиста
џудо

шах
шахиста
Шпанија






