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   (име и презиме ученика) 

                                                                                                         

                                                                                                  (број поена) :     __________ 

 

(школско такмичење-3.03.2004.) 

 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА за 7. разред 

Ред. 

број  П  и  т  а  њ  а поена 

1. Одреди службу(функцију)подвучених придева: 
 

-а)Храбар јунак пољем језди.____________________________________ 

-б)Мој друг је веома храбар. ____________________________________ 

-в)Срећа прати храбре.          ____________________________________  

 

 

2. 1. У следећој реченици подвуци предикат: 

       Не окрећући главу,поче да листа по некој свесци , правећи се сав заузет тим послом. 

2. Тај предикат је: 

       -а)прост 

       -б)сложен 

       -в)глаголски 

       -г)именски 

(заокружи слова испред тачних одговора) 

 

3. 1. Следећу реченицу претвори у пасивну: 

         Књигу смо брзо прочитали. 

         ______________________________________  

2. Следећу реченицу претвори у безличну: 

         Муње су севале целу ноћ. 

         _______________________________________  

 

 

4. Одреди врсту подвучених синтагми: 

-а)Деца су врло маштовита.        ________________________________________  

-б)Он станује сасвим близу.       ________________________________________  

-в)Говорила је изузетно тихо.     ________________________________________  

-г)Рекла је то приметно бледа.    ________________________________________  

 

 

5. Подвуци главну реч у наведеним именичким синтагмама: 

-а)вода са извора; 

-б)стара карта из кабинета; 

-в)очев пријатељ из гимназијских дана 

-г)крчање радија. 

 

 

6. Напиши назив напоредног односа којим су повезане предикатске реченице у примерима: 

-а)Или дођи или се јави.                        _________________________________  

-б)Паметан полако иде,а брзо дође.     _________________________________  

-в)Време гради,време разграђује.         _________________________________  

 

 

7. Напиши ознаке за акценте који не могу бити у једносложним речима:______________  

 

 

8. Наведи уснено-зубне сугласнике:____________________  

 

 

 



9. Подвуци супротне везнике: И,ЈЕР,АКО,А,ПА,АЛИ,НО,НЕГО,ПОШТО,ДА. 

 

 

10. Одреди гласовне промене које су извршене: 

 

а) у 1. лицу једнине презента глагола сећи: _________________________________  

б) у 2. лицу једнине императива глагола сећи: ______________________________  

 

 

11. Одреди наставке за облик у 1. лицу множине аориста следећих глагола: 

 

а) ГЛЕДАТИ: ____________________________  

б) РЕЋИ: ________________________________  

 

 

12. Одреди граматички број именица: 

 

а) БРАЋА:______________;б) ДРВЉЕ:_________________;в)ДРВА:__________________ 

 

 

13. Подвуци субјекат у реченици: 

Смучило ми се синоћ од тог сендвича. 

Овакав субјекат назива се: __________________________________  

 

 

14. Допуни реченицу: Радови на научном скупу о кљижевном делу Иве Андрића биће 

написани_________________________ стилом,а извештај са скупа у телевизијском 

дневнику биће написан ___________________________ стилом. 

 

 

15. Као врста речи БУЋ,ТРАС и ПЉУС су: _______________________ 

 

 

16. Одреди падеж и број подвучених речи: 

 

а) пет људи :________________________________________  

б) влат пшенице : ____________________________________  

 

 

17. Наведи неодређену придевску заменицу за: 

а) особину: __________________________  

б) количину: _________________________  

в) припадност: _______________________  

 

 

18. Наведи носне сугласнике: ___________________________________ 

 

 

19. Заокружи слово испред синонима: 

 

а) глава,главоња 

б) професорка,професорица 

б) мачак,мачка 

 

 

20. Напиши правилно писаним словима реченицу: 

 

ДОК У ТОЈ ТАЧЦИ НЕРЕШЕ ПИТАЊА ПРИВАТНИХ ПРЕВОЗНИКА ВОЗИ ЋЕСЕ  

СВИ ГРАЦКИМ ПРЕВОЗОМ. 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА за 7.разред-3.03.2004. 

Ред. 

број РЕШЕЊА 

1. -а)атрибут 

-б)именски део предиката 

-в)(прави)објекат 

2. поче да листа(Б,В) 

3. 1.-књига је брзо прочитана 

2.-севало је целу ноћ 

4. -а)придевска 

-б)прилошка 

-в)прилошка 

-г)придевска 

5. -а)вода 

-б)карта 

-в)пријатељ 

-г)крчање 

6. -а)раставни 

-б)супротни 

-в)саставни 

7. \ , / 

8. В,Ф 

9. -а)палатализација 

-б)сибиларизација 

10. -а)-смо 

-б)-осмо 

11. -а)једнина 

-б)једнина 

-в)множина 

12. МИ(подвући)-логички 

13. научним;новинарским 

14. а,али,но него 

15. -а)генитив множине 

-б)генитив једнине 

16. узвици 

17. -а)некакав 

-б)неколик 

-в)нечији 

18. м,н,њ 

19. Б 

20. Док у тој тачки не реше питања приватних превозника,возиће се сви градским превозом. 

 

 


