
Школска 2019/2020. година 

Општинско такмичење ученика средњих школа  

из српског језика и језичке културе 

4. разред 

Шифра: ____________________          

                                

Бр. Питања Поени 

 Пажљиво прочитај следећи текст, па одговори на питања 1–18 (реченице 

су, ради лакшег сналажења, обележене бројевима). 

(1) Дан, проткан маглом, прилично је одмакао, а нико није наишао испод отворених 

прозора ни дозвао ме, нити је зазвонило звонце на капији мог дворишта. (2) Обрадо-

вао сам се том затишју. (3) После доручка изишао сам и испео се степеницама које 

воде у стрму башту изнад куће да удахнем ваздуха. (4) Ту сам осетио да ме стално 

прати неко далеко и нејасно сећање. 

(Иво Андрић, Циркус, прилагођено) 

 

1. Напиши од колико се независних предикатских реченица састоји 1. комуникативна 

реченица: __________________________. 

 

2. Напиши како се прецизно зове синтаксичка јединица проткан маглом: 

__________________________________________________. 

 

3. Предлошко-падежна конструкција на капији мог дворишта (из 1. реченице) има 

следећу синтаксичку функцију: _________________________________________. 

 

4. Генитив мог дворишта назива се __________________________________. 
 

5. Помоћни глагол је из 1. реченице конгруира са именицом дан у следећим 

граматичким категоријама: _________________________________________. 

 

6. Синтагма том затишју (из 2. реченице) има следећу синтаксичку функцију (напиши 

прецизан назив): _______________________________________. 

 

7.  Предлошко-падежна конструкција после доручка (из 3. реченице) има следеће 

прилошко значење: _______________________________. 

 

8. У 3. реченици употребљени су падежи и предлошко-падежне конструкције са 

значењем:  

а) места на којем се нешто налази;  б) места почетка кретања; 

в) места завршетка кретања;  г) путање кретања.  

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

9. Именица ваздух (из 3. реченице) има следећу синтаксичку функцију: 

_____________________________________. 

 

10. 
Генитив ваздуха (из 3. реченице) назива се _________________________________. 

 



Бр. Питања Поени 

11. Именичка синтагма чија је главна реч башта (у 3. реченици) има следећи број 

атрибута:  

 а) један; б) два; в) три. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

12. Зависна реченица које воде у стрму башту изнад куће (из 3. реченице) припада 

следећој врсти зависних реченица: ________________________________. 

 

13. Из 3. реченице препиши намерну реченицу: 

________________________________________________________. 

 

14. Препиши атрибуте из именичке синтагме неко далеко и нејасно сећање (из 4. 

реченице): 

_____________________________________________________. 

 

15. У следећој реченици подвуци речи које конгруирају с неком другом речју:  

Степенице воде у стрму башту изнад куће. 

 

16. Из текста препиши придевске заменице:  

_________________________________________________. 

 

17. Напиши од којих се лексема састоји реченица Стално ме прати неко далеко и 

нејасно сећање. 

____________________________________________________________ 

 

18. Све независне предикатске реченице из текста припадају следећој врсти независних 

предикатских реченица: _________________________________________. 

 

19. Заокружи слова испред назива реченица које имају прилошку конституентску 

вредност:  

а) узрочне; б) изричне; в) условне; г) односне које почињу заменицама ко, што.  

 

20. У следећи текст упиши запете тамо где је то неопходно:  

Ако се суди по броју детаља прво место међу државним заставама припада рекло би 

се застави Туркменије бивше републике Совјетског Савеза.  

 

 

С р е ћ а н  р а д !  

Прегледао: __________________      Укупно поена: ___________ 



Школска 2019/2020. година 

Општинско такмичење ученика средњих школа  

из српског језика и језичке културе 

4. разред 

Решења 

 
1. (од) четири (4) 

2. придевска синтагма 

3. (падежног) атрибута / (падежни) атрибут 

4. присвојни / посесивни 

5. (у) лицу и броју /Било којим редом!/ 

6. неправог (индиректног/даљег) објекта / неправи (индиректни/даљи) објекат 

7. временско (време) 

8. а), в), г) 

9. (правог/директног/ближег) објекта / (прави/ближи/директни) објекат 

10. партитивни/деони 

11. б) 

12. односним (односна) 

13. да удахнем ваздуха 

14. неко, далеко, нејасно 

15. Степенице воде у стрму башту изнад куће. 

16. мог, том, које, неко 

17. стално, ја, пратити, неки, далек, и, нејасан, сећање 

18. обавештајним / изјавним (обавештајне/изјавне) 

19. а), в) 

20. Ако се суди по броју детаља, прво место међу државним заставама припада, рекло би се, 

застави Туркменије, бивше републике Совјетског Савеза. 

 

  

 


