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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ-2006.   – VIII разред                                                                                   
        ________________________________________________  

                      (име и презиме ученика) 

                                                                                                                               

                                                                                                                                 __________  

                                                                                                                                (број поена)       

 

 

1. Како гласи акузатив енклитичког облика личне заменице ОНА кад стоји испред 

помоћног глагола ЈЕ ? __________________________________________________  

 

 

2. У следећим синтагмама подвуци главну реч(управни члан): 

    неколико људи,   књига о гајењу цвећа 

 

 

3. Придев ЛЕТЕЋИ у синтагми ЛЕТЕЋИ ОДРЕД настао је: 

-а)извођењем                 -в)комбинованом творбом 

-б)слагањем                   -г)попридевљавањем 

                           (заокружи тачан одговор) 

 

 

4. У следећој реченици подвуци предлошко-падежну конструкцију с придевским значењем: 

            Стресао се од хладноће,одмакао се од прозора и обукао свој џемпер од домаће 

вуне. 

 

 

5. Које године Вук С.Караџић први пут употребљава своју нову (реформисану)азбуку? 

                                                 ____________________________  

 

 

6. У следећем низу подвуци термине: 

 

                           новине , именица , мајка , атом , кућа 

 

 

7. Који дијалекат ијекавског изговора штокавског наречја има четвороакценатски систем од  

два силазна и два узлазна акцента? 

                       _______________________________________________  

 

 

8. Подвуци енклитике у следећим реченицама: 

            -Шта то би? 

            -Испаде јој шоља из руке и разби се. 

 

 

9. Подвуци глаголе који могу имати облик глаголског прилога садашњег: 

 

       предати                      предвидети 

       предводити                предвојити 

       преграђивати 

 

 

10. Према датим екавским облицима напиши књижевне ијекавске облике: 

     -корен: ____________________________  

     -дело:   ____________________________  

 

 

11. Утврди какве су по типу следеће просте реченице (прецизно): 

1.)Топло је.   _____________________________________________________________  

2.)Студенти су награђени за добар успех. ________________________________________  

3.)Код нас се много гради.  ______________________________________  

 

VIII разред 



4.)Смркава се. ___________________________________________  

 

12. Одреди падеже и значење подвучених именских речи: 

  -а)Мудраци треба да владају државом. 

        ______________________________  

  -б)Обратио се нежно детету.   

         _________________________ 

  -в)Прошле ноћи ушао је лаким кораком у ходник. 

         ____________________________  

 

 

13. Одреди функцију (службу)реченичког члана са којим конгруирају подвучене речи у 

следећој реченици: 

          Другови су Марка затекли ведрог и расположеног . 

 

 

14. Ко је први почео да пише словеносрпским језиком? 

                      ___________________________________________  

 

 

15. У следећој реченици подвуци именице у граматичком облику множине: 

              Кроз наслаге хумуса ,камена и сплетова жила и корења,тече вода од киша и 

снегова. 

 

16. Од придева ВЕЛИКИ направи антоним са истим кореном: 

                    ____________________________________  

 

 

17. Заокружи слово испред неправог објекта: 

-а)Пио је хладне воде. 

-б)Напио се хладне воде. 

-в)Дај ми мало хладне воде. 

 

 

18. 

 

Одреди врсту зависне реченице (по значењу) у следећим примерима: 

-а)Како нам се журило,узели смо такси. 

-б)Рекао је како му се жури. 

 

 

19. Препиши правилно писаним словима реченицу: 

              ЗА ШТО ЗОРИЦИН КОЛЕГА ЛЕКАР У НИШКОМ НИТЕКСУ НЕБРИНЕ О 

НЕЗИ РАДНИЦА: 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

 

20. Подвуци слог који је акцентован у речима: 

     слобода , претовар 
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РЕШЕЊА ТЕСТА  
1.ЈУ 

2.неколико,књига 

3.Г 

4.од домаће вуне 

5.1818. 

6.Именица,атом 

7.источнохерцеговачки 

8.јој,се 

9.предводити,преграђивати 

10.коријен,дјело 

11.  1.безлична са прилозима 

       2.пасивна  

       3.обезличена(безлична) 

       4.безлична(бесубјекатска) 

12. а)инструментал-објекат 

      б)датив-објекат 

      в)генитив-време;инструментал-начин;акузатив-место 

13.објекат 

14.Захарије Орфелин 

15.наслаге,сплетове,жила,киша,снегова 

16.невелик 

17.б 

18.узрочна-изрична 

19.Зашто Зоричин колега , лекар у нишком „Нитексу“(Нитексу),не брине о нези радница? 

20.бо-пре 

 
 

 

 

 

 

 

 


