
Фразеологизми 

 

Вежбање кроз тест 

  

1. Осим термина фразеологизам, за устаљену језичку јединицу састављену најмање од две 

речи које имају јединствено значење користимо и следеће термине: 

____________________   ____________________________    __________________________     

____________________   ____________________________ 

2. У следећим реченицама подвуци фразеологизме: 

а) Зоран је био поштен и вредан момак, један од оних људи за које се ставља рука у ватру. 

б) Био је непомиљив револуционар, проглашавали су га лудим и бацали на њега дрвље и 

камење. 

3. Одреди значење следећег идиома: 

млатити празну сламу 

______________________________________________________________________________ 

4. Заокружи фразеологизам који је по типу структуре предлошко-падежна конструкција: 

а) до дна    б) Ахилова пета    в) очитати лекцију 

5. Подвуци идиом у следећој реченици: 

Не вређајте ми мужа, јер ако је он овако миран и зна пристојност, мени нема длаке на 

језику. 

6. Значење идиома без длаке на језику је: 

______________________________________________________________________________ 

7. Заокружи фразеологизам који је по типу структуре синтагма: 

а) гледати као теле у шарена врата    б) Заиграће мечка и пред њиховим вратима 

в) кад на врби роди грожђе 

8. Заокружи глобални фразеологизам: 

а) обећавати златна брда и долине 

б) очитати лекцију 



9. Компонентни фразеологизам је: 

а) сатерати у мишју рупу 

б) не вреди ни пребијене паре 

 

10. Фразеологизам глас вапијућег у пустињи спада у: 

а) професионалну фразеологију 

б) научну фразеологију 

в) књижевну фразеологију 

 

11. Фразем добити прелазну оцену спада у: 

а) професионалну фразеологију 

б) научну фразеологију 

в) књижевну фразеологију 

 

12. Напиши значење фразема ћутати као заливен: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. Фразем ставити ад акта спада у: 

а) професионалну фразеологију 

б) научну фразеологију 

в) административно-правну фразеологију 

 

14. Изложи значење фразеологизма ставити главу у торбу: 

______________________________________________________________________________ 

15. Пронађи у књизи Милана Шипке Зашто се каже фразеологизам обрати (зелен) 

бостан и проучи његово значење. 

 

16. Фразем пресипати из шупљег у празно спада у: 



а) разговорну фразеологију 

б) научну фразеологију 

в) административно-правну фразеологију 

 

17. Пронађи у књизи Милана Шипке Зашто се каже фразеологизам наћи се у небраном 

грожђу и проучи његово значење. 

 

18. Фразеологизам забадати нос у нечији посао спада у: 

а) фразеологизам с негативном обојеношћу 

б) фразеологизам с позитивном обојеношћу 

 

19. Фразеологизам бити десна рука спада у: 

а) фразеологизам с негативном обојеношћу 

б) фразеологизам с позитивном обојеношћу 

 

20. Објасни значење фразеологизма проговориће на лакат и напиши у који тип 

фразеологије спада према функционалном стилу. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Приликом решавања тестова користити као литературу Граматику српског језика за 

гимназије и средње школе Живојина Станојчића и Љубомира Поповића, ЗУНС (новија 

издања), Зашто се каже Милана Шипке, Прометеј (1998). 

 

 

 

 


