
Школска 2019/2020. година 

Општинско такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

2. разред 
Шифра: ____________________________________________________________ 

Бр. Питања Поени 

1.  Допуни реченицу тачним бројем. 

Данашња српска ћириличка азбука има ______________________ слова. 

 

2.  Подвуци везнике. 

Према  томе  и  према  наведеним  примерима  из  Моравске,  можемо  слободно  узети  да  

су  се  српска  властелинства,  баштине  или  проније  могле  делити  на  мања  имања. 

 

3.  Напиши како се према Правопису зову наведени правописни знаци. 

а) . _________________________   в) - _________________________   

б) – _________________________   г) ; _________________________ 
 

 

4.  Напиши како наведене речи гласе у ијекавском изговору. 

 

а) мењати __________________     б) промена __________________    

 

5.  Подвуци прилоге. 

Снег не пада овако густо оволико далеко на југу – наравно, не рачунајући планине. 

 

6.  Подвуци присвојни придев. 

вунен,  Миличин,  плав,  светао,  светлуцав,  сиров,  фин 

 

7.  Подвучене именице напиши у генитиву једнине: 

а) брèстāк („шума”);           б) брéстак („мали брест”) 

а) __________________;     б) ___________________ 

(Одговоре не треба акцентовати). 

 

8.  Заокружи слово испред тачно написаног назива дијалекта. 

а) шумадиско-војвођански      б) шумадијско-војвођански      в) шумадинско-војвођански 

 

9.  У датом придеву подвуци творбену основу. 

 

С Т У Д Е Н Т С К И  

 

10.  Који падеж илуструје форма КУЋАМА? Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) само датив  б) само инструментал  в) само локатив  г) изван контекста није јасно који је 

то падеж 

 

11.  Заокружи слово испред глагола у ком је подвучен корен. 

а) описменити 

б) описменити 

в) описменити 

г) описменити 

д) описменити 

 



Бр. Питања Поени 

12.  Наведене речи су именице у номинативу једнине. Подвуци ону која нема исти акценат као 

остале. 

грана,  лава,  мода,  прича,  река,  сова,  храна 

 

13.  Напиши како гласи номинатив једнине именице која у номинативу множине гласи Казаси 

ако је познато да се у том номинативу множине запажа резултат једне сугласничке гласовне 

алтернације, а у одговарајућем номинативу једнине – нулти наставак. 

___________________________________ 

 

14.  Допуни реченицу. 

 

У српском језику вид придева може бити:  ___________________ и ___________________. 

 

15.  Усправним цртама подели наведене речи на слогове по гласовном принципу. Посреди су 

називи геолошких епоха. 

 

п а л е о ц е н ,  е о ц е н ,  о л и г о ц е н ,  м и о ц е н ,  п л и о ц е н  

 

16.  Како подвучена именица гласи у номинативу једнине ако је познато да она у том падежу 

има нулти наставак и да је мушког рода? Допуни тим обликом дефиницију из Великог 

речника страних речи и израза. 

 

Касније су буканири у неколико пећина успели да ископају бунаре. 

 

___________________ [енгл. bucaneer, фр. boucanier] ист. гусар, поморски пустолов, пират 

(нарочито они који су се у XVII веку, крај обала Средње Америке, борили против 

Шпанаца). 
 

 

17.  Дефиниција из 16. питања садржи три предлога. Препиши их. 

 

_________________________, _________________________, _________________________  

 

18.  
Напиши како гласи генитив множине именице РАВАН ако она значи „равна површина”. 

_______________________________________ 

 

19.  Поређај дате облике по броју гласовних алтернација које у њима запажаш. На првом месту 

треба да буде облик са највише, а на трећем онај са најмање алтернација. 

 

збунити, ишчекивати, питати 

 

1) _____________________   2) _____________________   3) _____________________ 

 

20.  Како подвучени назив биљке гласи у номинативу једнине? Заокружи слово испред тачног 

одговора. 

Архитекти су одлучили да у нацрт укључе и дрвеће које је пола века расло на том месту. 

Данас су та стабла јапанске зелкове саставни део зграде. (Политикин забавник, бр. 3516, 

стр. 53, прилагођено) 

а) зелк        б) зелко        в) зелков        г) зелкова 

 

 

 

Прегледао/прегледала:________________________        Укупно поена: _______________ 



Школска 2019/2020. година 

Општинско такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 
2. разред 
РЕШЕЊА 

 

1. Српска ћириличка азбука има тридесет/30 слова. 

2. Према  томе  и  према  наведеним  примерима  из  Моравске,  можемо  слободно  

узети  да  су  се  српска  властелинства,  баштине  или  проније  могле  делити  на  

мања  имања. 

3. а) тачка, б) црта, в) цртица, г) тачка са запетом 

4. а) мијењати, б) промјена 

5. Снег не пада овако густо оволико далеко на југу – наравно, не рачунајући 

планине. 

6. вунен,  Миличин,  плав,  светао,  светлуцав,  сиров,  фин 

7. а) брестака, б) бреска 

8. б) 

9. С Т У Д Е Н Т С К И  

10. г) 

11. в) 

12. грана,  лава,  мода,  прича,  река,  сова,  храна 

13. Казах  

14. У српском језику вид придева може бити: неодређен(и) и одређен(и). (Редослед 

није битан.) 

15. п а | л е | о | ц е н ,  е | о | ц е н ,  о | л и | г о | ц е н ,  

м и | о | ц е н ,  п л и | о | ц е н  

16. буканир 

17. у, крај, против (Редослед није битан.) 

18. равни 

19. 1) ишчекивати, 2) збунити, 3) питати 

20. г) 

 

 

 

 


