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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ШКОЛСКА 2012/ 2013. ГОДИНА 

Име и презиме ученика (шифра): _______________________________________ 

1. Напиши словима из колико се простих реченица састоји наведена сложена реченица! 
Плаве се шљиве на савијеним тешким бременим гранама, румене се крушке, сјају 
јабуке, и плави се пепељасто грожђе испод пожутелог већ лишћа, а поворка 
дечурлије блене с оне друге стране плота, са сокака и кокетује, а вода им пљушти 
са уста. _____________________________ 

 

2. У следећим стиховима Добрице Ерића подвуци све променљиве речи. 
У  крилу  једне  поточаре  
Већ  три  недеље  животаре, 
један  млад  свитац  пшеничар 
И  један  стари  воденичар. 

 

3. Напиши присвојне придеве од следећих именица: 
а)  Ана ____________________                    б) Азија _____________________ 
в)  Алексинац _____________________      г) Алекса _______________________ 

 
 

4. У следећој реченици подвуци субјекатски скуп речи. 
Снази Миониној дивили су се људи из села. 

 

5. Заокружи слово испред правилних облика компаратива придева ЗАО, ЛАК и СТРОГ. 
а) гори, лакши, строжи               б) гори, лаганији, строжији 
в) лошији, лаганији, строжи      г) лошији, лакши, строжији 

 

6. Готово ми је срце препукло на растанку. 
У наведеној реченици подвучене речи употребљене су у облику: 
а) локатива множине                  б) датива множине    
в) датива једнине                        г) локатива једнине 

 
 
 
 

7. У следећој реченици подвуци независне (главне) реченичне чланове. 
Свуда наоколо, до у недоглед, владала је мукла тишина.   

 

8. Напиши облик номинатива множине именице ЦВЕТ. _________________  

9. Заокружи слова испред реченица у којима је неправилно употребљен облик 
инструментала. 
а) Купила сам нову блузу са шљокицама. 
б) Видела сам је како се вози са бициклом по граду. 
в) Не играј се с овом лоптом по блату, упропастиће се! 
г) Не улази с блатњавим чизмама! 

 

10. Одреди род, број и падеж подвучених именица. 
Корпу  узе  удовица  Миона  у  обе  руке. 
РОД: ______________________          РОД: ______________________ 
БРОЈ: _______________________       БРОЈ: _______________________ 
ПАДЕЖ: _____________________     ПАДЕЖ: ______________________ 
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Прегледао:       __________________________________                                   Укупно поена: _____________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 
 

11. Заокружи слово испред реченице у којој је правилно подвучен именски део предиката. 
а) Њена мајка је једна дивна млада жена. 
б) Њена мајка је једна дивна млада жена. 
в) Њена мајка је једна дивна млада жена. 
г) Њена мајка је једна дивна млада жена. 

 

12. Петрак, самарџија, долазио je често код нас у госте. 
Напиши у којој је служби подвучена реч у реченици. _________________________ 

 

13. Напиши којој врсти према значењу припадају следеће именице: 
а) ЉУБАВ ____________________      б) ПИЛАД _____________________ 
в) ГРАЊЕ ____________________       г) ИЗВОР _____________________ 

 

14. У следећој реченици подвуци прилошке одредбе. 
Стари сељак из околине Ваљева дуго и са пажњом загледа нову косу у гвожђарској 
радњи. 

 

15. Заокружи слово испред правилно подвученог наставка за облик (обличког наставка). 
а) ДРУГАРИЦАМА         б) ДРУГАРИЦАМА 
в)  ДРУГАРИЦАМА        г) ДРУГАРИЦАМА 

 

16. У следећој реченици подвуци све атрибуте. 
И док је гост, црвенкастим прстима, полако и непрестано завијао цигару, домаћин 
тутну пањић у фуруну, извади најмању ринглу и на жути пламичак постави 
чајник. 

 

17. У следећој реченици подвуци објекатски скуп речи. 
Сви моји другови су уживали у познатом Радовићевом позоришном комаду. 

 

18. Подвуци правилно написане бројеве 500 и 64. 
ПЕСТО               ПЕТСТО         ПЕТ СТО                                      ШЕСТДЕСЕТЧЕТИРИ     
ШЕЗДЕСЕТЧЕТИРИ                ШЕСТ  ДЕСЕТ  ЧЕТИРИ           ШЕЗДЕСЕТ  ЧЕТИРИ 

 

19. Заокружи слово испред правилно написаних географских имена: 
а) Фрушка Гора, Нови сад, Стара планина 
б) Фрушка Гора, Нови Сад, Стара Планина 
в) Фрушка гора, Нови сад, Стара планина 
г) Фрушка гора, Нови Сад, Стара планина 

 

20. Следећа реченица је у управном говору. Препиши је исправно, писаним словима и додај 
све знаке интерпункције. 
ОНДА  МУ  ОНА  РЕЧЕ  ИСТИНА  ЈЕ  ЧЕСТИТИ  ЦАРЕ  ДАСИ  МИ  ТО  КАЗАО 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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П  Е  Т  И       Р  А  З  Р  Е  Д  

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ШКОЛСКА 2012/ 2013. ГОДИНА 

РЕШЕЊА 
 

1. Састоји се из седам простих реченица.   – 1 бод 

2. У крилуједнепоточаре/ Већ тринедељеживотаре,/ Jеданмладсвитацпшеничар/ 
И једанстариводеничар.– Сви тачни одговори 1 бод 

3. а)  Анин     б) азијски    в) алексиначки    г) Алексин   
– Сви тачни одговори 1 бод 

4. Снази Миониној дивили су се људи из села. – 1 бод 

5. а) гори, лакши, строжи   – 1 бод 

6. г) локатива једнине– 1 бод 

7. Свуда наоколо, до у недоглед, владала је мукла тишина.– 1 бод 

8. цветови – 1 бод 

9. б) Видела сам је како се вози са бициклом по граду. 
в) Не играј се с овом лоптом по блату, упропастиће се! 
– 1 бод 

10. РОД: женски    БРОЈ: једнина ПАДЕЖ: акузатив; 
РОД: женски    БРОЈ: множина    ПАДЕЖ: акузатив– Сви тачни одговори 1 бод 

11. г) Њена мајка је једна дивна млада жена. – 1 бод 

12. апозиција  – 1 бод 

13. а) мислена (апстрактна)    б) збирна    в) збирна    г) заједничка 
– Сви тачни одговори 1 бод 

14. Стари сељак из околине Ваљева дуго и са пажњом загледа нову косу у гвожђарској радњи. 
– Сви тачни одговори 1 бод 

15. б)ДРУГАРИЦАМА– 1 бод 

16. И док је гост, црвенкастим прстима, полако и непрестано завијао цигару, домаћин тутну 
пањић у фуруну, извади најмању ринглу и на жути пламичак постави чајник. 
– Сви тачни одговори 1 бод 

17. Сви моји другови су уживали у познатом Радовићевом позоришном комаду. 
– 1 бод 

18. ПЕСТО            ПЕТСТОПЕТ СТОШЕСТДЕСЕТЧЕТИРИ    ШЕЗДЕСЕТЧЕТИРИ             
ШЕСТДЕСЕТ  ЧЕТИРИ         ШЕЗДЕСЕТ  ЧЕТИРИ 
– 1 бод 

19. г) Фрушка гора, Нови Сад, Стара планина – 1 бод 

20. Онда му она рече: ,,Истина је, честити царе, да си ми то казао”.– 1 бод 
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