
 ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 ШКОЛСКА  2013/2014. ГОДИНЕ 

6. РАЗРЕД 

1. Колико предикатских реченица  има у следећој сложеној реченици:  
 Брзо је отишао до обале, извукао лубеницу и окренуо се да види шта је са друговима. 
______________________________________________________ 
 

2. Издвој сонанте из следће реченице:  
 Да ветра нема, пауци би небо премрежили.____________________________________ 
 

3. У следећој реченици подвуци именски део предиката:  
А брат ми је био несташко и мали дивљак. 
 

4. У  правилно написаној речи подвуци све безвучне гласове: 
а) ПОДПРЕДСЕДНИК   б) ПРЕТПОСТАВКА 
в) ПИЈАНИСКИЊА    г) ПОТСЕТИТИ 
 

5.   Напиши како гласе присвојни придеви изведени од именица Аница, Зорка и Аустрија.  

 __________________________________________________________________________ 

6. Одреди падеже подвучених речи у реченици: 
 Постиђени Стриц навали да се пентра  још више уз дрво и најзад сасвим ишчезну у лишћу. 
 
Постиђени Стриц ________________, (уз) дрво_________________, (у) лишћу_____________ 
 

7. Које гласовне промене су извршене и речи ОТПУСТИО? 
_________________________________ И ____________________________________________ 
 

8. Подвуци речи у чијој промени се јавља непостојано А:  
 ЛАКАТ, МРАЗ, ХРАНА, ВРЕДАН, ВИШЊА 
 

9. Заокружи слово испред  речи у којој је правилно подвучена граматичка основа: 
а) УЧИОНИЦА  б) ХАЉИНИЦАМА  в) ГРАДСКОМ   г) ПСИМА 
 

10.    У следећем низу подвуци речи које су по грађи просте: 

 КИШНИЦА, МОСТОВИ, ЛЕПТИРИЋ, МАГЛА, ХЛАДОВИНА 

 

 

ОШ Мрчајевци



11. Одреди род,  број и падеж личне заменице употребљене у следећој реченици: 
Погледах  још једном на своје родно место из даљине, да га видим у панорами. 
 
Род:__________________  Број:____________________ Падеж:____________________ 
 
 

12. Из речи ИЗВИЂАЊЕ издвој предњонепчане звучне гласове:__________________________ 
 

13. У следећој реченици подвуци све речи које су у служби неправог објекта:  

 Док јој  је пружао књигу, гледао је у њене насмејане очи. 

14. У речи ПОПРАВИТИ одреди  префикс, корен речи, суфикс и наставак за облик. 
 
Префикс Корен речи  Суфикс Наставак за облик 
    
 

15. Издвој прилоге из следеће реченице:  
  Она је имала лепши рукопис од њега и одговарала је брже, а он је лепше цртао и писао      
је боље саставе. 
_______________________________________________________________________________ 
 

16. Допуни следећу реченицу  обликом одричне  заменице НИКО  у инструменталу: 
Он  _____________________________ не разговара. 
 

17. У следећој реченици подвуци речи у којима је извршена сибиларизација: 
Преко лета ће ловити рибу у реци, а зими ће ићи од села до села и помагати сељацима. 
 

18. Допуни следећу реченицу правилним облицима именица ПРАТИЛАЦ И СЛУШАЛАЦ : 
 
Док је певао,  имао  је једног______________________ на гитари, а сала је била пуна 
______________________________. 
 

19. Одреди подврсту следећих заменица: 
 
а) ИХ________________________  б) НАШЕ__________________________ 
в) КАКАВ_____________________  г) НИЧИЈЕ ______________________ 
 

20. Препиши писаним ћириличним словима следећу реченицу, водећи рачуна о правописним 
правилима: 
 МИЛАН МОЈ МЛАЂИ БРАТ ЈУЧЕ МЕЈЕ ПИТО БАТО ОЋЕШЛИ ДА МИ КУПИШ БОНБОНЕ. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________   

ОШ Мрчајевци



 РЕШЕЊА ТЕСТА ЗА 6. РАЗРЕД 

1. пет  (5) 

2. в, р, н,м, л 

3. несташко и мали дивљак 

4. б)  ПРЕТПОСТАВКА 

5. Аничин, Зоркин, аустријски 

6. номинатив, акузатив, локатив 

7. једначење сугласника по звучности, прелазак (промена) Л у О 

8. лакат, вредан, вишња 

9. г) ПСИМА 

10. мостови,  магла 

11. средњи род, једнина, акузатив 

12. Ђ, Њ 

13. Док јој је пружао књигу, гледао је у њене насмејане очи. 

14.  
Префикс Корен речи  Суфикс Наставак за облик 
По- прав-       -и -ти 

 

15.   Она је  имала  лепши  рукопис од њега и одговарала је брже, а он је 
лепше  цртао и писао  је боље саставе. 

16.  ни са ким 

17. реци,  сељацима 

18. пратиоца,  слушалаца 

19.  а) лична,  б) присвојна,  в) упитно-односна  г)  одрична 

20.  Милан, мој млађи брат, јуче ме је питао: „Бато, хоћеш ли да ми купиш 
бомбоне?“ 

 

ОШ Мрчајевци


