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СЕДМИ РАЗРЕД 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, шк. 

2013/2014. 
 Име и презиме (шифра): ___________________________ 
                                                                                                                        Поени 

1. Заокружи слово испред тврдње која важи за дату реченицу:  
Путујући по Европи, почео је да размишља о новом, бољем месту за живот.  
а) То је једна комуникативна реченица која се састоји од две предикатске.  
б) То је једна предикатска реченица која се састоји од две комуникативне.  
в) То је једна комуникативна реченица која се састоји од три предикатске.  
г) Комуникативна реченица у овом случају поклапа се са предикатском.  

 

2. У следећим реченицама подвуци све предлоге: 
Пред полазак на сва места дуж прозора седа златно сунце. Пошли су са 
околних поља да траже зрела жита и до костију да оглођу све вршалице.  

 

3. Одреди граматичке категорије подвучене речи у следећој реченици: 
Допадао јој се тај зелени џемпер из излога. 
падеж: ______________ број: ______________ род: _______________  
вид: ________________ степен поређења: _______________________ 

 

4. Одреди граматичке категорије подвучених речи у следећој реченици: 
Поцепао је џепове панталона јер је у њима носио камење.  
 

 род именице број падеж 
панталона    
камење    

 

 

5. У следећој реченици подвуци само променљиве речи:   
Наших шест пријатеља и њихово гласно певање пробудише комшију са 
седмог спрата и он истрча одмах напоље у браон пиџами.    

 

6. Одреди врсте независних реченица према говорној улози (комуникативној 
функцији) у следећим примерима:  
а) Питам се да ли сте стигли.                       ________________ 
б) Како сте брзо стигли!                               ________________ 
в) Рекао је да вам жели срећан пут.            ________________ 

 

7. Одреди којој врсти речи припада реч БЛАГО  у наведеним реченицама:  
а) Кретали су се благо према обали. __________________ 
б) Иван је једно добро и благо дете. ___________________ 
в) То благо наследио је од свога деде. __________________ 

 

8. Одреди граматичке категорије глагола у следећој реченици:  
Сеобе му беху досадиле и немир се није стишавао.  
 
 лице број род глаголски облик 
беху досадиле     
није се стишавао      

 

 

9. У следећој реченици подвуци све речи у чијим облицима је извршено јотовање: 
Прогоњена срна бежала је пред ловачким псима, правила све дуже скокове 
преко потока и жбуња и најзад се сакрила у грмље.  
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10. У следећој реченици одреди падеже подвучених речи: 
Свако јутро девојчица је шетала дуго по шуми, загледајући редом сваку 
птичицу и обилазећи око сваког дрвета.  
а) свако јутро –  __________________;             б) шуми –  ___________________;   
в) редом –  ______________________;              г) сваког дрвета –  ____________ . 

 

11. Заокружи главне речи наведених синтагми:  
веома талентовани глумци, добар дерби на Маракани, једна госпођа са торбом 

 

12. Заокружи слово испред реченице у којој је употребљен неправи објекат: 
а) Најео се воћа.          
б) Купио сам воћа.        
в) Нема свежег воћа у продавници. 

 

13. Заокружи слово испред реченице у којој запажаш именски предикат:  
а) У реваншу ће се играти отвореније. 
б) Искакање из воза у покрету веома је опасно.  
в) Дете је изгледало уплашено.  

 

14. У наведеној реченици подвуци све неличне глаголске облике:  
Чудим вам се, господине, додаде он поћутавши. Истуривши мало десну ногу, 
мичући врхом лаковане ципеле, он настави разговор пренемажући се.    

 

15. У следећој реченици подвуци све атрибуте:  
Моја сестра од тетке увек је весела; ујутру, кад пролазим поред куће њених 
родитеља, често је виђам како се у малом дворишту игра с једним несташним 
псетанцетом.   

 

16. Заокружи слово испред реченице у којој постоје два права објекта у 
напоредном односу:  
а) Донели смо два пакета разних ђаконија.  
б) За маму и тату ја сам увек најбољи.  
в) Стави у лимунаду шећер или мед.  
г) Ани и Петру је цео дан хладно.  

 

17. У реченици Чеди плануше очи, али их ипак обори и прогута ову увреду 
прецизно одреди синтаксичку функцију (службу) подвучених речи:  
а) Чеди –  _____________________; б) очи –  ___________________________;  
в) их – ________________________; г) ову увреду –  _____________________. 

  

18. Одреди значења генитива у примерима:  
а) гране нашег дрвета ________________ 
б) много лаких задатака ______________ 

 

19. Заокружи слово испред правилно написане реченице:  
а) Бранко Ћопић (1915-1984) рођен је у Хашанима. 
б) Бранко Ћопић (1915–1984.) рођен је у Хашанима. 
в) Бранко Ћопић (1915-1984.) рођен је у Хашанима. 
г) Бранко Ћопић (1915–1984) рођен је у Хашанима. 
д) Бранко Ћопић (1915.–1984.) рођен је у Хашанима. 

 

20. Подвуци у следећој реченици све речи које се пишу великим словом: 
Остаци викиншких кућа на острву њуфаундленд, као и норвешки новчић из друге 
половине једанаестог века, сведоче о томе да су викинзи пре колумба боравили на 
америчком тлу.  
 

 

  
Прегледао: __________________                                   Укупан број поена: __________                                                      
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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ, шк. 2013/2014. 

 
РЕШЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 
1. г) Комуникативна реченица у овом случају поклапа се са предикатском.  
2. Пред полазак на сва места дуж прозора седа златно сунце. Пошли су са околних поља да 

траже зрела жита и до костију да оглођу све вршалице.  
3. падеж: номинатив; број: једнина; род: мушки; вид: одређени; степен поређења: 

позитив 
4.  

 род именице број падеж 
панталона женски множина генитив 
камење средњи једнина акузатив 

5. Наших шест пријатеља и њихово гласно певање пробудише комшију са седмог 
спрата и он истрча одмах напоље у браон пиџами.    

6. а) обавештајна 
б) узвична 
в) обавештајна 

 
7. а) прилог; б) придев; в) именица  
8.  

 лице број род глаголски облик 
беху досадиле  3. множина женски плусквамперфекат 
није се стишавао 3. једнина мушки перфекат 

9. Прогоњена срна бежала је пред ловачким псима, правила све дуже скокове преко 
потока и жбуња и најзад се сакрила у грмље.  

10. а) свако јутро: акузатив;           б) шуми: локатив;  
в) редом: инструментал;            г) сваког дрвета: генитив 

11. веома талентовани глумци, добар дерби на Маракани, једна госпођа са торбом  
12. а) Најео се воћа. 
13. б) Искакање из воза у покрету веома је опасно.  
14. Чудим вам се, господине, додаде он поћутавши. Истуривши мало десну ногу, мичући 

врхом лаковане ципеле, он настави разговор пренемажући се.    
15. Моја сестра од тетке увек је весела; ујутру, кад пролазим поред куће њених родитеља, 

често је виђам како се у малом дворишту игра с једним несташним псетанцетом.   
16. в) Стави у лимунаду шећер или мед.  
17. а) Чеди: логички субјекат;  б) очи: граматички субјекат; 

в) их: прави објекат;   г) ову увреду: прави објекат  
18. а) присвојно (посесивно) 

б) деоно (партитивно) 
19. г) Бранко Ћопић (1915–1984) рођен је у Хашанима.  
20. Остаци викиншких кућа на острву њуфаундленд, као и норвешки новчић из друге 

половине једанаестог века, сведоче о томе да су викинзи пре колумба боравили на 
америчком тлу.  
 
НАПОМЕНА: Признају се само потпуно тачни одговори. Ученик може освојити 

највише 20 бодова.   
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