
Тест за школско такмичење из српског језика, школске 2011/2012. године 
    6. разред 
 
1. Колико зависних реченица има у датој сложеној: 
 Сви потрчаше оној букви и сјатише се око девојчице, која је стајала уза само 
стабло и скромно и стидљиво притискивала лице уз глатку кору дрвета. 
___________________________________________________ 
 
  2. Из следеће реченице глагол несвршеног вида  напиши у инфинитиву: 
Прво сам унела малу столичицу и над њом разапела стари неки избељени 
кишобран с којим су млађи ишли у јесен да пазаре. 
____________________________________________________ 
 
  3. Издвој из реченице предњонепчане сонанте: 
Љиљак је врсте слепог миша. 
____________________________________________________ 
   4. Заокружи слово испред речи у којој је подвучена творбена основа: 
а) ПЕВ АЧ ИЦА  б)  ПЕВ АЧ ИЦА  в)  ПЕВ АЧИЦА  
 
 5 .  Из следеће реченице издвој придевске заменице и одреди њихову службу 
(функцију): 
Тај коњ је њихов._________________________________________________________ 
 
 6. Одреди падеже подвучених речи: 
Задржао га отац да му помогне у неком хитном послу око једних кола. 
га ___________________________ 
отац _________________________ 
му ___________________________ 
једних кола ____________________ 
 
  7. Прецртај погрешно написане речи: 
БУРЕГЏИЈА, БУРЕКЏИЈА, ИСТРЧАТИ, ИЗТРЧАТИ, ПОДПРЕТСЕДНИК, 
ПОТПРЕДСЕДНИК,  ГОЛУПЧИЋ, ГОЛУБЧИЋ 
 
  8. Напиши компаратив придева ПАМЕТАН и одреди која је гласовна 
промена извршена: 
________________________________________________________________________ 
 
  9.  Одговори на следеће питање заменицом НИКОЈИ: 
За који тим навијаш? _______________________________  
 
 10. Прочитај следећу реченицу, а затим одговори на питања: 
Једном приликом, када смо играли жмурке, ми се заједно сакријемо у једно буре, у 
коме је моја мајка киселила купус. 
Колико има комуникативних реченица?________________________________ 
Колико има предикатских реченица? ___________________________________ 
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11. Напиши синоним за реч МАРЉИВ и подвуци корен те речи (синонима): 
________________________________________________________________ 
 
12. Одреди род, број и падеж подвучене именице у реченици: 
У том грмљу нашао је младог фазана. 
род:_______________________ 
број: _______________________ 
падеж: ______________________ 
 
13.Из реченице издвој именицу у инструменталу једнине и напиши које су 
гласовне промене извршене у том облику: 
Са неизмерном радошћу славили смо победе Новака Ђоковића. 
___________________________________________________________________ 
 
14. Како гласи датив једнине именице ЧЕСТИТКА? 
__________________________________________________ 
 
15. Следећа реченица је у управном говору. Препиши је исправно писаним 
словима и додај све знаке интерпункције: 
ХОЋЕШЛИ ЈЕЛЕНА ДА ИЗ ОПСЕРВАТОРИЕ НА КАЛЕМЕГДАНУ ГЛЕДАМО 
ЗВЕЗДУ СЕВЕРЊАЧУ 
______________________________________________________________________ 
 
16. Одреди инфинитивну и презентску основу глагола ОСТАТИ: 
инфинитивна основа:_______________________________ 
презентска основа:_________________________________ 
 
17. Подвуци префиксе у следећим глаголима: 
ОЗАК ОНИТ И, РАСКРОЈИТ И, ДОЛИВАТ И,  УХВ АТ ИТ И, 
ПОТ ЦЕНИТ И  
 
18. У следећој реченици подвуци неодређену придевску заменицу у једнини: 
Са улице је допирала некаква чудна галама, која је неке укућане узнемирила. 
 
19. Подвуци речи у којима је глас Р носилац слога: 
ИСПРЕТУРАТИ, МРАВИЊАК, ПРТИНА ,ПРЕСТРОЈАВАЊЕ, ИСПРЖЕН 
 
20. Од следећих именица направи присвојне придеве: 
Анка _______________________________ 
Зорица______________________________ 
Горњи Милановац_______________________ 
Азија ______________________________ 
 
 
 
Име и презиме ученика :   Број бодова: 
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Тест за школско такмичење из  српког језика школске 2011/2012. године 
                            6. разред 
 
  РЕШЕЊА 
 1.   једна 
 
 2.  ићи 
 
 3.  ј, љ 
 
 4.  а) 
 
 5. Тај- атрибут, њихов- именски део предиката 
 
 6. га- акузатив, отац- номинатив, му- датив, једних кола-генитив 
 
 7. бурекџија, изтрчати, подпретседник, голубчић 
 
 8. паметнији, непостојано а 
 
 9. Ни за који. 
 
10. комуникативна- једна, предикатске- три 
 
11. радан / вредан 
 
12. средњи, једнина, локатив 
 
13. радошћу;  јотовање, једначење сугласника по месту творбе / изговора 
 
14. честитки 
 
15. „Хоћеш ли, Јелена, да из опсерваторије на Калемегдану гледамо звезду  
Северњачу?“ 
- Хоћеш ли, Јелена, да из опсерваторије на Калемегдану гледамо звезду 
Северњачу? 
 
16. оста(-), остане(-) 
 
17. оз аконит и ,  р ас кро јити ,  дол ивати ,  ухват ити ,  по тце нит и  
 
18 .  некаква 
 
19.  пртина, испржен 
 
20. Анкин, Зоричин, горњомилановачки, азијски 
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