
Школска 2013/2014. година 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

V  РАЗРЕД 
Име и презиме (шифра) _________________________________     Поени  
1. Само петорица из наше школе иду даље на такмичење. 

Подвучена реч у наведеној реченици по врсти речи је: 
а) збирни број 
б) бројна именица 
в) редни број 
Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

2. Подвуци правилно написану реч: 
шумадиски   регијонални  историјски   

 

3. У следећој реченици подвуци придев који нема облик компаратива: 
На уским планинским стазама неспретан корак може бити опасан. 

 

4. Подвуци све придеве који се не могу поредити: 
Зелен, мио, вунен, кисео, плишани, леви 

 

5. Напиши облике суперлатива (мушког рода једнине) придева зао и густ: 
Придев зао густ 
Облик суперлатива   

 

 

6. Прецизно одреди врсту подвучених речи у реченици: 
Када нам на часу техничког помаже наставник, свако ради свој 
посао и нико ме не омета. 
Свако _____________________________________________ 
Нико ______________________________________________ 

 

7. Подвуци све придеве који немају облике неодређеног вида: 
БОЈАЖЉИВИ, ДОЊИ, ЉУТИ, ИСТОЧНИ, НАРОДНИ, 
СЕСТРИН, ПЛАВИ, МОРСКИ 

 

8. Браћа су спремила Мири доручак; на столу су били: путер, џем, 
свеже кифле, па чак и ваза с пролећним цвећем. 
У наведеној реченици подвуци градивне именице.  

 

9.  У следећој реченици подвуци одричну неличну именичку заменицу у 
облику акузатива: 
Нико ни са ким није разговарао, свако је нешто писао, па 
наставница никога није опоменула.  

 

10. Одреди падеже подвучених речи: 
Манастир Раваница налази се у подножју Кучајских планина, 
недалеко од Ћуприје, а некада је био ограђен чврстим бедемом са 
седам кула. 
(у) подножју __________________________ 
(од) Ћуприје __________________________ 
чврстим бедемом ______________________ 

 

11. Заокружи слово испред правилно подвучене граматичке основе именице 
ПЕСМАРИЦА: 
а) ПЕСМАРИЦАМА 
б) ПЕСМАРИЦАМА 
в) ПЕСМАРИЦАМА 
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12. Подвуци све речи у служби (функцији) именског дела предиката: 
Многа места смо обишли заједно, фотографисали  и бележили, а он 
је све време био мој ћутљиви сапутник. 

 

13. Подвуци све личне заменице у облику акузатива у следећој реченици: 
Пас му је увек с поверењем прилазио и гледао га као да се пита хоће 
ли за њега бити мало хране и да ли је вољан да га помилује. 

 

14. У следећој реченици подвуци све речи у функцији правог објекта: 
Није чуо ни наставника ни другове, већ је само мислио на 
јучерашњи филм и свог омиљеног глумца. 

 

15. У следећој реченици подвуци све придеве који су у саставу апозиције:  
Споменик познатом дрвету из Тенере, дуговечној пустињској 
биљци, подигнут је у далеком и егзотичном Нијамеју, главном граду 
Нигера. 

 

16. Подвуци субјекатски скуп речи: 
Због чежње за животом на копну лепа кћи морског краља ноћима је 
туговала. 

 

17. Колико простих реченица има у датој сложеној: 
Сирена је често долазила на пучину и посматрала бродове и људе на 
њима, живела је у раскошном морском свету, али је сањала о 
друкчијем животу. 
__________________________________________________. 

 

18. Заокружи слово испред правилно написане реченице: 
а) У милијонским градовима успешни хотелијери брзо постају 
милијардери. 
б) У милионским градовима успешни хотелијери брзо постају 
милиардери. 
в) У милионским градовима успешни хотелијери брзо постају 
милијардери. 
г) У милионским градовима успешни хотелиери брзо постају 
милијардери. 

 

19. Прецизно одреди падеж и функцију подвучених речи: 
Трчо сам претпоследњи и мислио да смо се већ домогли победе, 
Стефану сам предао штафету, али се он саплео и пао. 
              Функција                 падеж  
победе _______________   ________________ 
Стфану _______________  ________________ 
штафету _____________   ________________ 

 

20. Следећа реченица је у управном говору. Препиши је исправно писаним 
словима и додај све знаке интерпункције: 
Спремијо сам се да са милицином сестром идем у бијоскоп 
______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

 

 
 
Прегледао: ______________________________  укупно поена: _____________ 
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Школска 2013/2014. година 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

V  РАЗРЕД 
 

1. б) 
 
2. историјски 
 
3. На уским планинским стазама неспретан корак може бити опасан. 
 
4. вунен, плишани, леви 
 
5.  
Придев зао густ 
Облик суперлатива Најгори најгушћи 
6. свако – општа нелична именичка заменица, 
 нико – одрична нелична именичка заменица 
 
7. ДОЊИ, ИСТОЧНИ, НАРОДНИ, МОРСКИ 
 
8. путер, џем 
 
9. Нико ни са ким није разговарао, свако је нешто писао, па наставница никога није 
опоменула. 
10. у подножју – локатив,  
     од Ћуприје -  генитив,  
     чврстим бедемом – интрументал 
11. в) 
12. Многа места смо обишли заједно, фотографисали  и бележили, а он је све време био 
мој ћутљиви сапутник. 
13. Пас му је увек с поверењем прилазио и гледао га као да се пита хоће ли за њега 
бити мало хране и да ли је вољан да га помилује. 
14. Није чуо ни наставника ни другове, већ је само мислио на јучерашњи филм и свог 
омиљеног глумца. 
15. Споменик познатом дрвету из Тенере, дуговечној пустињској биљци, подигнут је у 
далеком и егзотичном Нијамеју, главном граду Нигера. 
16. Због чежње за животом на копну лепа кћи морског краља ноћима је туговала. 
17. 4 (четири) 
18. в) 
19. победе  функција: неправи објекат, падеж: генитив 
Стефану    функција: неправи објекат; падеж: датив 
штафету : функција прави објекат; падеж: акузатив 
 
20. „Спремио сам се да са Миличином сестром идем у биоскоп“. 
- Спремио сам се да са Миличином сестром идем у биоскоп. 
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