
Школска 2012/2013. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

II разред 

 

Шифра: _____________________________________________________________ 

 

Бр. Питања Поени 

1. Напиши како су изгледала слова: ћ, ђ, љ, њ, ј  пре Вукове, а после Мркаљеве реформе 

ћирилице: 

Ћ ____,    Ђ ____,    Љ ____,    Њ ____,    Ј ____ 

 

2. Допуни реченицу: 

 

Звучни, фрикативни, предњонепчани тврди глас је  _____. 

 

3. У следећем низу откриј глас  који му не припада  и заокружи га: 

 

Џ,       Ч,      Ђ,      Ж,       Ш 

 

 

4. Акцентуј правилно следеће речи: 

возити,  китити,  ослободити,  кукавица,  приколица,  руководилац. 

 

5. Напиши 3. лице множине презента следећих глагола: 

 

а) престићи _____________________      б) сазрети _______________________ 

 

6. Допиши запете тамо где је потребно: 

 

Ла Валету главни град Малте основао је 1566. године Жан де ла Валет Велики мајстор 

Реда Светог Јована који се после пада Јерусалима населио на ово острво усред 

Средоземног мора. 

 

7. Подвуци глагол који у првом лицу једнине презента нема акценат на првом слогу: 

одбранити,  одбити,  одбацити,  одазвати,  одапети 

 

 

8. Напиши у којим падежима једнине  придеви у мушком роду неодређеног вида имају 

 

 исте наставке као и кад су одређеног вида: ____________________________________ 

 

 

9. Према датим екавским, напиши ијекавске облике: 

 

а) волео _____________________         б) волела _______________________ 

 

 

10. Напиши речима (писаним словима): 

 

600. година  _____________________________________________ 

 

 



Бр.  Поени 

11. Заокружи слова испред реченица у којима је близу прилог: 

 

а) Већ је близу лето.                      б) Станује близу, ту иза угла. 

в) Стигао је близу поноћи.            г) Сео је близу нас.     

 

 

12. Подвуци предлоге који у књижевном језику могу стајати и иза именице или заменице: 

због,  испод,  међу,  без,  упркос,  пред,  ради 

 

 

13. Подвуци придеве у одређеном виду: 

 

Лево плућно крило мање је од десног да би било места за срце као веома важан орган. 

 

 

14. Препиши правилно следећу реченицу: 

 

Само у овој фабрици запошљено је дваестак вариоца. 

_______________________________________________________________________ 

 

15. Наведи у ком је падежу и роду бројни придев једни у следећој реченици: 

У његовој заоставштини нађени су само једни мемоари. 

а) падеж: _______________________     б) род: _________________________ 

 

16. Подвуци речце у следећој реченици: 

 

Да, драги мој! Ако сте у стању да проведете сасвим бескорисно послеподне, онда сте, 

заиста, научили све. 

 

17. Подвуци глаголе иза којих може стајати именица у акузативу с предлогом у: 

 

спавати,  ићи,  трчати,  ходати,  живети,  мислити,  путовати,  журити 

 

 

18. Напиши како гласи инфинитив датих глагола: 

 

а) будем _____________________     б) бијем ______________________ 

 

19. Напиши облике компаратива наведених придева и одреди којим наставком се изводе: 

             компаратив  наставак 

а) чист:  __________  __________ 

б) горак:  __________  __________ 

 

20. Допуни реченицу: 

 

Сви глаголи у српском језику имају облике актива, а само ______________________ 

глаголи имају и облике пасива.  

 

 

 

Прегледао: ________________________                   Укупно поена: _______________ 



 

Школска 2012/2013. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

II разред 

РЕШЕЊА 

1. ть,  дь,  ль,  нь,  ї (_) 

2.  Ж 

3. Ђ 

4. вoзити, китити, ослободити, кукавица, приколица, руководилац 

5. а) престигну; б) сазру 

6. Ла Валету, главни град Малте, основао је 1566. године Жан де ла Валет, Велики 

мајстор Реда Светог Јована, који се после пада Јерусалима населио на ово острво усред 

Средоземног мора. 

7. одбранити,  одбити,  одбацити,  одазвати,  одапети 

 

8. у вокативу и инструменталу (редослед није битан) 

 

9. а) волио;  б) вољела  

 

10.  шестстота (година)              

   

11. а), б) 

 

12. због,  испод,  међу,  без,  упркос,  пред,  ради 

 

13. Лево плућно крило мање је од десног да би било места за срце као веома важан 

орган. 

 

14. Само у овој фабрици запослено (запошљено)  је двадесетак варилаца. 

 

 

15. а) номинатив;     б) мушки 

 

16. Да, драги мој! Ако сте у стању да проведете сасвим бескорисно послеподне, онда 

сте, заиста, научили све. 

 

17. спавати,  ићи,  трчати,  ходати,  живети,  мислити,  путовати,  журити 

  

18. а) бити;  б) бити 

 

19. а) чистији,  -иј(и);   б) горчи, -ј(и)  

 

20. прелазни      

 

 


