
Школска 2010/2011. година
Републичко такмичење ученика средњих школа

из српског језика и језичке културе
I разред

Шифра: _____________________________________________________________

Бр. Питања Поени

1. На територији Србије говори се наречјем:

а) само екавског изговора б) само ијекавског изговора  в) и екавског и ијекавског 

изговора

    Заокружи слово испред тачног одговора.
2. Језик има и функцију преношења знања с колена на колено. Та функција се зове још

 и _____________________________________ функција језика.

3. Заокружи слова испред назива држава у којима запажаш слоготворно р:

а) Азербејџан                  б) Аргентина                  в) Барбадос                  г) Киргизија
д) Зеленортска Острва   ђ) Тринидад и Тобаго    е) Ирска                       ж) Грчка

4. Усправним цртама подели следеће речи на слогове:
у с н у л о с т          а д р е с а             у г л о м ј е р

5.  Напиши име дијалекта српског језика којем припада НЕГОТИН:

                ________________________________________________

6. Напиши којој врсти речи припадају следећи примери:

а) лане ____________________                     б) лане _________________________
в) раван ___________________                     г) раван ________________________

7. Акцентуј следеће речи:
дужан,   дужина,   дужити

8. Наведи све безвучне предњонепчане сугласнике:

___________________________________

9. Заокружи слово испред сугласника који недостају у следећем низу:
М,  Љ,  Ј,  Њ,  Р,  Н

а) б,  ф          б) г,  к          в) ђ,  ћ           г) л,  в          д) д,  т



10. У следећим пословицама подвуци речи у којима запажаш покретне вокале:
а) Тешко свуда своме без својега.     б) У туђему није нигда свога.   
          

11. Заокружи слова испред глагола код којих акценат прелази на проклитику:
а) не чезнем  б) не желим  в) не жудим  г) не сањам  д) не маштам

12. У следећем низу придева подвуци оне у којима не запажаш палатализацију:

тужан,  опсежан,  снажан,  брижан,   куражан,  дужан,  ражан,  оружан,  нежан

13. У афоризму Писци су осуђени на неразумевање, јер пишу књижевним језиком,  

подвученој именици одреди:

род: _________________  број: __________________ падеж: ___________________
14. У следећем низу придева подвуци онај код којег у женском роду нема губљења 

сугласника:
известан,   свестан,   постан,   частан,   немастан,   учестан,   жалостан

15. Следећа група гласова је иста по звучности и има исти начин изговора. Допиши глас 
који недостаје:
                                                       Х,   Ш,   Ф,   ___

16. Одреди за подвучену реч:
Небо је било богато ниским звездама.

а) граматичку основу: ___________________________ б) облички наставак: _____

17. Препиши следећу реченицу писаним словима водећи рачуна о правопису:
НЕДАЛЕКО ОД  ВАРОШИЦЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ НАЛАЗИ СЕ СРЕБРНО ЈЕЗЕРО, 
НЕКАДАШЊИ РУКАВАЦ ДУНАВА.  
_________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________
_

18. Заокружи слово испред правилно написане реченице:

а) У петак ћемо на претчасу радити конпликован тест из граматике. 
б) У петак ћемо на предчасу радити компликован тест из граматике.
в) У петак ћемо на претчасу радити компликован тест из граматике.
г) У петак ћемо на предчасу радити конпликован тест из граматике.

19. У следећој реченици подвуци све непроменљиве речи:

Бети је тек данас допутовала, јер пре није било превоза довде.



20. Препиши дату реченицу тако да исправиш грешке у њој:

Ви би само хтели да не упаднете у правни вакуум и за ништа друго не марите.

______________________________________________________________________ 

Прегледао: ________________________                   Укупно поена: _______________

Школска 2010/2011. година
Републичко такмичење ученика средњих школа

из српског језика и језичке културе
I разред

РЕШЕЊА

1. в)

2. акумулативна

3.  д),    ж)

4. у|с н у|л о с т     а|д р е|с а     у|г л о|м ј е р

5. косовско-ресавски

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

7. дýжан,   дужина,   дýжити

8. ш, ч, ћ

9. г)

10. а) Тешко свуда своме без својега.     б) У туђему није нигда свога.   
          
11.  а), г)

12.  куражан,  ражан,  оружан

13. средњи, једнина, акузатив

14. учестан

15. С
 
16. а) ниск- ;   б) -им



17. Недалеко од варошице Велико Градиште налази се Сребрно језеро, некадашњи рукавац 
Дунава.

18. в)  

19. Бети је тек данас допутовала, јер пре није било превоза довде.

20. Ви бисте само хтели да не упаднете у правни вакуум и ни за шта друго не 
марите.

Школска 2010/2011. година
Републичко такмичење ученика средњих школа

из српског језика и језичке културе
II разред

Шифра: _____________________________________________________________

Бр
.

Питања Поени

1. Напиши назив дела у којем Вук први пут употребљава своју нову азбуку:

_______________________________________

2. Рускословенски језик потиснуо је српскословенски половином __________ века, а 

сматра се да је био у употреби до краја _________ века.

3. Акцентуј подвучену реч у следећим стиховима:

Вила гњиздо тица ластавица,

Вила га је за девет година...

4. Која врста речи има класификациону категорију рода?

____________________________________________________

5. Одреди падеж и број подвучених заменица у наредном примеру:
Мало је оних који умеју да подносе сопствене мане код других људи.

падеж:                     број:
оних:  _________________________ _________________________
који: _________________________ _________________________



6. Подвуци имена празника која спадају у плуралија тантум:

Врачеви,   Духови,   Ђурђевдан,   Ваведење,   Материце,   Детињци,   Божић

7. Напиши како гласи датив једнине заменице САВ у средњем роду:
                                                                                                                                    ________
_______________

8. Напиши у ком је падежу именичка заменица у следећем афоризму:
Ваше дело је оригинално. Ни на шта не личи.

____________________________

9. Према датим екавским, напиши ијекавске облике:
а) деца  _______________________            б) полетети  __________________________
в) онде      _______________________        г) видети      __________________________

10. Допиши одговарајући предлог (ЗБОГ или РАДИ):

Луминаризам је употреба и комбиновање боја _______________ постизања одређених 
светлосних ефеката на слици.

11. Напиши како се једним именом називају подвучене морфеме:

пекар,  најјаснији,  записати,  књига
________________________________________   

12. Допуни словима реч у следећој реченици:

Када би се у некој бајци појавио чаробњак који има 600 година, рекли бисмо да је 
_______________________. 

13. Једна држава у западном Пацифику зове се ПАЛАУ. Допуни реченицу одговарајућим 
обликом имена ове државе:
                            Прошле године смо летовали у ___________________________.

14. Подвуци глагол чија се презентска основа завршава на -а:
Ко разуме само оно што се да објаснити, разуме веома мало.



15. Напиши како гласи инструментал именице НАОЧАРЕ:

                                                                                          ____________________________

16. Допуни реченицу заменицом КОЈИ водећи рачуна о броју, роду и падежу:

Посматрамо осциловање математичког клатна ___________ смо извели из 
равнотежног положаја.

17. Допуни табелу:
презентска основа инфинитивна (аористна) основа

ићи

стећи

18.

За подвучени глаголски облик одреди:

а) назив глаголског облика: __________________________________
б) лице: __________________________   в) број: __________________________

19. Прочитај следећу реченицу и одговори на питање:
Разговарају Милан и Марко. Марко је реновирао његову кућу.

Чија кућа је реновирана?
а) Маркова     б) Миланова     в) може бити Миланова, али и Маркова

Заокружи слово испред тачног одговора.
20. Допуни реченице одговарајућим обликом речи у загради:

а) У наш град допутовало је двадесеторо деце из ________________________ (Токио).
б) Одушевили смо се _______________________ (Токио), иако је пренасељен. 

Прегледао: ________________________                   Укупно поена: _______________

Школска 2010/2011. година
Републичко такмичење ученика средњих школа

из српског језика и језичке културе
II разред

РЕШЕЊА

1. Српски рјечник

2. XVIII, XVIII



3. вила (вила)

4. именице

5. оних: генитив, множина;       који: номинатив, множина.

6. Врачеви,   Духови,  Материце,   Детињци

7. свем(у)

8. (у) акузатив(у)

9. а) дјеца; б) полетјети; в) ондје; г) видјети

10.  ради              

11. афикси

12. шестстогодишњак

13. Палауу

14. Ко разуме само оно што се да објаснити, разуме веома мало.

15. наочарама

16. које

17. 
презентска основа инфинитивна (аористна) основа

ићи иде- ид-

стећи стекне-  (стече-) стек-

18. а) имперфекат; б) треће; в) једнина

19. б) 



20. а) Токија; б) Токиом


