
Школска 2018/2019. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

II разред 

Шифра: ____________________________________________________________ 

 

Бр. Питања Поени 

1.  Допуни реченицу. 

Писменица сербскога ïезика објављена је _________ године. 

 

2.  На ком је дијалекту наведени одломак? 

Уватијо с’ он неђе с главарима загарачкијем, почели да се погоне али је боље јунаштво али 

памет. Загарачки главари зборили е боље јунаштво. 

Наведени одломак је на ___________________________________________________ дијалекту. 

 

3.  Које је године Вук у једном писму написао наведену реченицу (с обзиром на фонетске црте)? 

И у Пољицима сам добио један лист Глаг. рукописа на паргаменту у коме је такођер I м. ъ, а 

више нигђе никаквијех рукописа нијесам могао ни виђети. 

а) 1838.      б) 1840.      в) 1842.      г) 1844. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

4.  Напиши како наведени глагол у датом  облику гласи у ијекавском изговору. 

летовати ___________________ 

 

5.  Подвуци речи у којима или у чијој промени запажаш непостојано а. 

Сада  седим  у  загрејаној  дворани  мога  стана,  поред  огромног  прозора.  Вешти  градитељ  

уоквирио  га  је  тако  да  предео  који  се  кроза  њ  види  изгледа  као  каква  слика. 

 

6.  Заокружи слова испред примера који су погрешно написани. 

а) ни  од  кога  в) без  иједног д) ни  сачијим е) преда  мном 

б) о  којем  год  г) нисаким ђ) сњима ж) из  никаквог  
 

 

7.  Подвуци именице. 

Кад  се,  на  зов  страже,  успех  на  палубу,  брод  је  већ  јурио  океанском  пучином. 

 

8.  Ког је вида подвучени глагол? 

Хлопушка и Бјелобородов не рекоше ни речи и мрко погледаху један другога. 

Подвучени глагол је ____________________________________. 

 

9.  Подвуци придеве. 

бистрина, главни, задњи, леви, некакав, некадашњи, њихов, овде, први, северни, челични 

 

10.  Како се зове подвучени глаголски облик?  

Он је намјерно био поранио прије осталих и отишао од куће. _____________________________ 

 

11.  Одреди падеж, број и род подвучене заменице. 

У списима о књижевној критици, аутор говори и о разним методима којима се она служи. 

 Падеж Број Род 

којима    

 

 



Бр. Питања Поени 

12.  Заокружи слово испред тврдње која се може изнети на основу подвученог придева ако се тај 

придев сматра правописно исправним. 

Хипердодекаедар, шестоугаоно геометријско тело које се састоји од сто двадесет 

додекаедара, има кључно место у савременој космологији и кристалографији. 

а) Ради се о 6 углова.   б) Ради се о 600 углова.   в) Није јасно да ли се ради о 6 или о 600 углова. 

 

13.  

Напиши 2. лице једнине императива глагола САШИТИ. _________________________________ 

 

14.  Како гласи генитив једнине именице РА ако се она мења као именица човек и ако је тај њен 

облик изузетак од једне гласовне алтернације? Допуни тим обликом (без акцента) дефиницију 

из Речника српскога језика. 

Ра, ___________________    м бог Сунца код старих Египћана, створитељ богова и људи. 
 

 

15.  У ком је лицу глаголски облик БИ МОГЛЕ?  

а) у првом         б) у другом        в) у трећем         г) није јасно у ком је лицу 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

16.  Како гласи номинатив једнине подвучене именице ако она у том падежу и броју има 

слоготворно р? Допуни њену дефиницију тим обликом. 

Покрет фигуре Мештровић је засновао на успостављању статичког еквилибра између 

доминантних планова. 

_________________________________________    равнотежа, стабилност, постојаност. 
 

 

17.  Подвуци глаголе несвршеног вида. 

Стекавши диплому, с једним колегом отвара ординацију у Плимуту, али му пракса иде лоше, па 

опет мења место становања.  

 

18.  Подвуци прелазне глаголе. 

 гостовати, постојати, руководити, питати, препоручити, засветлуцати 

 

19.  Упиши одговарајуће називе глаголских облика. 

 Глаголски облик 

извести 
 

извести 
 

 

 

20.  Допуни табелу тако што ћеш уписати недостајуће облике задатих глагола. 

Инфинитив 3. л. јд. презента 

попети се  

 садржи 
 

 

 

Прегледао: ________________________                   Укупно поена: _______________ 

 

 

 

 

 



 

Школска 2018/2019. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе  

II разред 

РЕШЕЊА 

1. Писменица сербскога ïезика објављена је 1814. године. 

2. Наведени одломак је на зетско-рашком (зетско-јужносанџачком) дијалекту. 

3.  а) 

4. љетовати 

5. Сада  седим  у  загрејаној  дворани  мога  стана,  поред  огромног  прозора.  Вешти  

градитељ  уоквирио  га  је  тако  да  предео  који  се  кроза  њ  види  изгледа  као  каква  

слика. 

6. г), д), ђ), ж) 

7. Кад  се,  на  зов  страже,  успех  на  палубу,  брод  је  већ  јурио  океанском  пучином. 

8. Подвучени глагол је несвршеног вида. 

9. бистрина, главни, задњи, леви, некакав, некадашњи, њихов, овде, први, северни, 

челични 

10. плусквамперфекат 

11.  Падеж Број Род 

 којима инструментал множина мушки 

12. а)  

13. сашиј 

14. Раа 

15. в) 

16. еквилибр 

17. Стекавши диплому, с једним колегом отвара ординацију у Плимуту, али му пракса иде 

лоше, па опет мења место становања. 

18. гостовати, постојати, руководити, питати, препоручити, засветлуцати 

19.  Глаголски облик 

извести инфинитив 

 
извести презент 

 

20. Инфинитив 3. л. јд. презента 

 попети се попне се 

 садржати садржи 

 


