
Школска 2012/2013. 
Школско такмичење ученика из српског језика и језичке културе 

VII разред 
 
Име и презиме ________________________________________   поени 
1. Одреди број независних реченица у примеру: 

Безбрижан дан у Улици липа прекида долазак дечака који се 
представља као Мунгос Невада и од тада се све покреће 
наглавачке.           

 

2. Прецизно одреди службу подвучених реченичних чланова: 
Жао му је човека. 
му  _____________      човека _______________ 

 

3.  Заокружи слово испред жељне реченице: 
А) Лепо спавај! 
Б) Како си ти лепа! 
В) Желим ти да лепо проведеш распуст! 

 

4. Заокружи слово испред погрешно написане реченице: 
А) Ренесанса у Европи трајала је 14 - 16. века. 
Б) Ренесанса у Европи трајала је од 14 – 16. века. 
В) Ренесанса у Европи трајала је од 14. до 16. века. 

 

5. Подвуци почетно-свршени глагол: 
Неко време нико није проговарао, али смо на крају попричали о 
свим важним књигама које треба потражити у нашој 
библиотеци. 

 

6. Заокружи слово испред реченице у којој је употребљена ужа 
синтагма у широј: 
А) Кад се каже да је неко плаве крви, мисли се на припаднике 
племићких породица. 
Б) Људска крв је ипак црвена, без обзира на одређени сталеж. 
В) Плаве су вене које су се истицале на белој кожи племића. 

 

7. Не лупајте  вратима! 
Одреди падеж, род и број именице у реченици. 
Падеж: ____________ род ___________  број ________________ 

 

8. Пред нама је била планина обрасла густом шумом.  
Подвучена ситаксичка јединица је: 
А) придевска синтагма у служби предикатива 
Б) придевска синтагма у служби атрибута 
В) именичка синтагма у служби атрибута 

 

9. Подвуци творбену основу речи 
 Д Р Е М Е Ж Љ И В О С Т 

 

10. Заокружи слово испред реченице у којој је инфинитив употребљен у 
функцији субјекта: 
А) Морам кренути на час. 
Б) Ана је продужила певати. 
В) Штета је уништавати природу. 
Г) Желео је нешто рећи. 

 

ОШ Мрчајевци



11. Подвуци правилно написане примере: 
БЕЗБЕДОНОСАН   БЕЗБЕДОНОСТАН   БЕЗБЕДНОСАН 
ДОШКОЛОВАТИ   ДОШКОЛОВАВАТИ   ДОШКОЛАВАТИ 

 

12. Заокружи слово испред реченице у којој реч РАЗГОВОР има 
функцију неправог објекта: 
А) Разговору је дошао крај. 
Б) Нема разговора. 
В) Наслушали се разговора. 

 

13. Прадомовина Словена била је северно од Карпата. 
Подвучени генитив има значење: 
 а) квалитативно  б) присвојно  в)месно 

 

14. Подвуци непроменљиве речи: 
Понели смо доста новца да бисмо успут могли купити понешто. 

 

15. Заокружи слово испред реченице у којој је предикат у пасиву: 
А) Јанка су, премореног од пута, затекли у кревету. 
Б) Наш друг се стално прави важан. 
В) Банане се зими добро продају. 
Г) Марко је врло отворен саговорник. 

 

16. Напиши глаголски прилог садашњи од глагола: 
Пећи __________________ показивати ________________ 
продавати _______________ 

 

17. Подвуци логички субјекат: 
Утихну шума, нестаде граје, 
Мачака дивљих очи се сјаје. 

 

18. Подвуци зависни члан прилошке синтагме: 
Пуни елана, радили су веома напорно и били су сигурни да су на 
правом путу. 

 

19. Упиши зарезе где је потребно: 
Пандур закључа катанац и оде а ми остадосмо ћутећи. 

- Ето браћо то је хајдучка тамница! – рећи ће први Врабац. 
Нико не рече ни речи сем што свиња поново поче да грокће. 

 

20. Подвуци именице у акузативу: 
По целој земљи људи су у паници истрчавали на улице и падали 
у очајање уплашени за свој живот.  

 

 
 
Број поена: ______________   Прегледао: __________________________ 
 

ОШ Мрчајевци
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    Решења 
 
 

1. 2 (две) независне реченице 
2. му – субјекат   човека – објекат  
3. а) 
4. б) 
5. потражити 
6. а) 
7. инструментал, средњи, множина 
8. а) 
9. ДРЕМЕЖЉИВ 
10. в) 
11. БЕЗБЕДОНОСТАН    ДОШКОЛОВАТИ  
12. в) 
13. б) присвојно 
14. доста  да  успут 
15. в) 
16. пекући, показујући, продајући 
17. граје 
18. веома 
19. Пандур закључа катанац и оде, а ми остадосмо ћутећи. 
- Ето, браћо, то је хајдучка тамница! – рећи ће први Врабац. 
Нико не рече ни речи, сем што свиња поново поче да грокће. 
20. улице  очајање  живот 
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