Преглед градива за тест на пријемном испиту из руског језика
(на основу тестова из претходних година)
Граматички садржаји (могући захтеви на тесту нису ограничени на дате
примере одређеног граматичког садржаја)

1. Именице мушког рода
* типа: стол, приятель, музей, нож
2. Именице женског рода
* типа: мама, няня, биология, ночь
3. Именице средњег рода
* типа: окно, поле, время
4. Именице које имају само множину (pluralia tantum): часы, шахматы
5. Придеви
* промена придева по тврдој и мекој промени
* компаратив (и употреба у реченици: лучше чем кто/что; лучше кого/чего
* суперлатив
6. Заменице
* личне заменице и њихова промена
* писање заменица за 3. лице са предлогом или без (додавање Н заменици: с
ним, без него)
* присвојне заменице и њихова промена
* показне заменице этот, эта, это, эти и њихова промена
7. Бројеви
* основни и редни бројеви и њихова промена, (другачија промена: третий)
* разликовање конструкције в каком году и какого года
8. Глаголи
* прошло, садашње и будуће (просто и сложено) време
* императив
* обрати пажњу на писање меког знака код глагола (инфинитив: читать, 2.
лице једнине презента: читаешь)
* подсети се промена глагола есть и дать; хотеть
9. Глаголи кретања
* беспрефиксални и префиксални глаголи одређеног и неодређеног кретања и
њихова употреба (идти-ходить, ехать-ездить, бежать-бегать, лететь-

летать, плыть-плавать, нести-носить, вести-водить, везти-возить)
* префикс при: приЙти - я приду (не пишемо Й); код осталих гл. кретања
пишемо: выЙду, ...
10. Употреба предлога
* нпр. на, до, с, в, из, рядом с, мимо, около, за, перед, по, от…
11. Обрати пажњу и на следеће:
* разлика између где – куда, там – туда, и здесь – сюда
* неки руски глаголи захтевају другачију допуну, него исти глаголи у српском
језику, нпр:
- быть кем,
- стать кем,
- разговаривать по телефону,
- страдать чем,
- поздравить маму с днём рождения…
- играть в(о) что? - (играть в баскетбол); играть на чём? - (играть на
гитаре)
- благодарить кого? за что?
- у кого что болит (у меня болит горло)
- болеть чем? (я болею гриппом)
* делимична негација се у руском изражава конструкцијом не…, а… (Это не
твоя книга, а моя)
* разлика између что и чтобы
* правопис: после к, г, х, ж, ш, ч, щ не пише се ы, я, већ и, а
* после есть иде номинатив, а после нет иде генитив (есть время, но нет
времени)
* кому сколько лет
* употреба придева русский и прилога по-русски (Я изучаю русский язык. Она
говорит по-русски)
* разлика између дома и домой
* значење если - ако; не мешати са есть ли у вас…? - имате ли…?
* када пишемо Ь, Ъ
12. Лексика:
* пријемни испит буде прилагођен лексици из текстова који се налазе у
уџбеницима за основну школу

