
Школска 2012/2013. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

I разред 

Шифра: _____________________________________________________________ 

 

Бр. Питања Поени 

1. Напиши којим је писмом и у којем веку писан Законик цара Душана: 

а) писмо: ____________________________   б) век:___________________ 

Овај Законик писан је __________________________________ језиком са примесама 

_______________________________________књижевног језика. 

 

2. Подвуци име града који није на истом дијалекатском подручју као остали: 

 

Зрењанин,  Апатин,  Ваљево,  Пожаревац,  Шабац,  Суботица,  Лозница 

 

3. По којој се прозодијској особини разликују подвучене речи?  

Да ли је овај сат прави?       Да ли неко прави домаће колаче? 

а) по интонацији акцентованог слога           

б) по квантитету акцентованог слога   

в) по квантитету неакцентованог слога  

 

 

4. Усправним цртама подели следеће речи на слогове: 

 

џ е н т л м е н,          з а р з а т и,             с а в ј е т о в а т и 

 

5. Наведи безвучне предњонепчане африкате:  ____________________________. 

 

 

6. Поред акцентованих примера напиши у коју врсту речи спадају: 

 

а) Сļбин   _________________ б) Сľбин   _________________в) српски_____________ 

 

7. Гласови Ч и Н се разликују по: 

 

а) звучности                       б) месту творбе                   

в) назалности                     г) мекоћи 

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

 

8. Допуни следеће реченице: 

 

а) Лабијализовани вокал средње висине је _______. 

б) Нелабијализовани ниски вокал је _______. 

 

 

9. Наведи појединачно све гласове при чијем изговору ваздушна струја пролази кроз 

усну дупљу слободно, без препреке:  _______________________________________ 

 

 

 

 



Бр. Питања Поени 

10. Подвуци пар речи чије финалне фонеме имају исто место изговора, али се разликују по 

обележју назалности: 

пас,  риђ,  сок,  маљ,  роб,  џеп,  руж,  сом,  рог 

           

 

11. Допуни реченицу одговарајућим именима акцената и падежа: 

Властита имена као што су Ива, Сара, Маша и сл. имају _________________________ 

акценат на првом слогу, а само у једном падежу, и то у  ______________________, тај 

акценат се мења у __________________________. 

 

12. Напиши облике компаратива следећих придева и допуни реченицу испод њих:  

а) мастан ____________     б)  болестан______________      

У компаративу ових придева долази до губљења сугласника _________. 

 

13. Подвуци придеве код којих у компаративу запажаш једначење сугласника по звучности: 

плитак,  дрзак,  гибак,  танак,  витак,  горак 

 

14. Допуни реченицу уписујући одговарајући енклитички облик заменице она у акузативу: 

Облик ____ употребљава се испред  је као помоћног глагола у перфекту, али, кад  је 

перфекат у одричном облику, употребљава се само ____. 

 

15. Напиши именицу гледалац у одговарајућем облику уз следеће бројеве: 

а ) 21 _________________________       б) 22 __________________________  

в) 25 __________________________ 

 

16. Заокружи слово испред правилно написане  реченице: 

а) Ауто има петора врата.  б)  Ауто има петоро врата.  в) Ауто има петорих врата.   

 

 

17. Подвуци пример у којем не уочаваш непостојано а иза префикса из-: 

изабрати,  изанализирати,  изаслати,  изаткати 

 

18. Заокружи слово испред правилно написаног примера: 

а)                                                                          б)  

 

 

в)                                                                          г)         

 

 

19. Подвуци именице у инструменталу: 

Градом су пролазиле хиљаде људи: једни су ходали обалом, други марширали улицама, 

а нас двојица смо само стајали и посматрали.  

 

20. Напиши у номинативу подвучену реч у следећој реченици:  

Хвала вам од свег срца.  __________________  

 

 

 

Прегледао: ________________________                   Укупно поена: _______________ 

 

 

 

 

Канал Рајна−Мајна−Дунав дуга- 
чак је сто седамдесет један километар. 

Канал Рајна-Мајна-Дунав дуга- 
чак је сто седамдесет један километар. 

Канал Рајна-Мајна-Дунав дуга− 
чак је сто седамдесет један километар. 

Канал Рајна−Мајна−Дунав дуга- 
чак је сто-седамдесет-један километар. 



Школска 2012/2013. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

I разред 

 

РЕШЕЊА 

 

1. а) ћирилица; б) XIV (век); народним, српскословенског (старословенског) 

2. Пожаревац 

3. б)  

4. џ е н| т л| м е н,          з а| р| з а| т и,             с а| в ј е| т о| в а| т и 

5. Ч, Ћ 

6.  а) именица;  б) придев; в) прилог 

7. а),  б),  в) 

8. а) О, б) А 

9. а, е, и, о, у 

10. пас,  риђ,  сок,  маљ,  роб,  џеп,  руж,  сом,  рог   

11. Властита имена као што су Ива, Сара, Маша и сл. имају дугоузлазни акценат на 

првом слогу, а само у једном падежу, и то у вокативу, тај акценат се мења у 

дугосилазни. 

12. а) маснији; б)  болеснији;  Т 

13. плитак,  дрзак,  гибак,  танак,  витак,  горак 

14. Облик ју употребљава се испред  је као помоћног глагола у перфекту, али, кад  је 

перфекат у одричном облику, употребљава се само је. 

15. а ) гледалац; б) гледаоца;  в) гледалаца  

16. а)  

17. изабрати,  изанализирати,  изаслати,  изаткати 

18. б)   

19. Градом су пролазиле хиљаде људи: једни су ходали обалом, други марширали 

улицама, а нас двојица смо само стајали и посматрали. 

20. све 

 

 

 

 


