
Школска 2010/2011. година

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе

3. разред

Шифра: ____________________       Поени

Пажљиво прочитај следећи текст и одговори на питања 1–12 (реченице су, ради 
лакшег сналажења, обележене бројевима).

(1) Враћајући се низ камене степенице, нисам се чудио, иако сам знао да је чудно што сам 
готово непознатој дјевојци испричао оно што нисам никоме, што сам тек пред њом сложио у 
ријечи. (2) Говорио сам зато што је била мјесечина, што у тим изгорјелим зидинама није било 
мојих успомена, што су се двије танке бијеле руке њежно савијале по трулој огради, што су 
замишљено а благо гледале црне дјетиње очи зреле дјевојке, што ме слушала како ме никад нико у 
животу није слушао. [...]

(3) Нисмо се договорили, а сутрадан увече смо се опет нашли на огради између двије 
баште. 

(Меша Селимовић, Тврђава, прилагођено)

1. Напиши од колико се независних предикатских реченица састоји 1. реченица у тексту: 
_______________________.

2. Синтаксичка јединица враћајући се кући низ камене степенице из 1. реченице назива се 
_________________________________ (прецизно допуни). 

3. Из 1. реченице препиши придевску синтагму: ___________________________________.

4. Подвучена реч у синтагми изгорјелим зидинама из 2. реченице настала је начином 
грађења који се назива _______________________________________ (допуни). 

5. Напиши како на (и)јекавском изговору гласи подвучена екавска реч:

изгорео зид: ____________________________.

6. Именичка синтагма мојих успомена из 2. реченице има следећу синтаксичку функцију: 
____________________________________ (допуни). 

7. Значење придева зрео у изразу зрела дјевојка настало је значењским механизмом који 
се назива _______________________________ (допуни). 

8. Речима никад и нико из 2. реченице заједничко је следеће:

а) непроменљиве су; б) то су одричне речи; 

в) спадају у заменичке речи; г) добијене су префиксацијом.

Заокружи слова испред тачних одговора.

9. У реченици била је мјесечина подвучени глагол у перфекту има следећу синтаксичку 
функцију: ____________________________ (допуни). 

10. Подвуци главну реч синтагме огради између двије баште из 3. реченице. 

11. Глагол договорити се је повратан. Напиши којој врсти повратних глагола припада: 

______________________________________.



12. Однос између речи сутра и сутрадан (која је употребљена у 3. реченици) семантички 
је исти као однос између речи јуче и израза:

а) тог дана; б) претходног дана; в) следећег дана; г) сваког дана.

Заокружи слово испред тачног одговора. 

13. У тексту се налазе (и)јекавске речи дјевојка, ријеч. Полазећи од њих, напиши да ли је 
подвучени самогласник у одговарајућим екавским речима дуг или кратак:

а) ДЕ  ВОЈКА: _______________; б) РЕ  Ч: __________________.

14. Усправним цртама подели речи тамо где је то потребно:

Мој назовипријатељ Пера стварно је немогућ: јавља се кадгод му нешто треба, и тада 
тражи штошта и којешта, а он сам неби никоме ниуколико помогао. 

15. Онај који има страст за скупљањем књига назива се:

а) библиофил; б) библиоман; в) библиотекар; г) библиофоб; д) библиограф.

Заокружи слово испред тачног одговора.  

16. Значење израза од малих ногу („одмалена, од детињства“), резултат је:

а) метафоре; б) метонимије; в) синонимије; г) антонимије.

Заокружи слово испред тачног одговора. 

17. Наведи тачан облик у којем се наводе описни придеви као одреднице у речницима:

_______________________________________________________________________.

18. У следећи текст упиши одговарајуће знакове интерпункције тамо где је то потребно:

Магнет је предмет који може да привуче неколико метала гвожђе никл и кобалт 
који се због тога називају феромагнетним металима. 

19. Значење фразеологизма окренути нови лист („почети поступати другачије, супротно 
од претходне праксе“) резултат је значењског механизма који се назива 
____________________________ (допуни). 

20. Заокружи слово испред израза у којем је употребљен непроменљиви број:

а) петора кола; б) пет аутомобила; в) пети пут.

С р е ћ а н  р а д !

Прегледао: _____________________ Укупно поена: ________
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Решења

1. (од) једне (1) 

2. глаголска синтагма

3. готово непознатој

4. претварање (конверзија)

5. изгорио

6. логички (семантички) субјекат / логичког (семантичког) субјекта

7. метафора

8. б),  г)

9. предикат(а)

10. огради између двије баште

11. узајамно-повратни(х) / узајамноповратни(х)

12. б)

13. а) кратак; б) дуг

14. кад/год, не/би

15. б)

16. б)

17. номинатив једнине мушког рода неодређеног вида позитива

18. Магнет је предмет који може да привуче неколико метала:/– гвожђе, никл и кобалт, који се 

због тога називају феромагнетним металима.

19. метафора

20. б)


