
8. разред 
 

Тест за школско  такмичење из српског језика за школску 2011/2012. годину 
 

 
 
1. Синоним за реч РЕДАКЦИЈА је _____________________________ 
 
2. Поређај по хронолошком реду књижене језике код Срба: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3.  Које је научно дело штампано 1847. године? 
________________________________________________________________ 
 
Аутор је ________________________________________________________ 
 
4. Наведи име првог значајног реформатора српске ћирилице? 
________________________________________________________________ 
 
5. Којим дијалектом штокавског наречја се говори у западном делу Србије? 
________________________________________________________________ 
 
6. За дате екавске напиши књижевне ијекавске облике: 
а) млекара ________________ 
б) речник   ________________ 
 
7. Подвуци енклитике: 
Причао сам им да не смеју лагати јер то није лепо. 
 
8. Напиши предлоге за локатив. 
________________________________________________________________ 
 
9. Прецртај појам који се не односи на глаголе 
СТАЊЕ, ЛИЦЕ, ПАДЕЖ, ВРЕМЕ, БРОЈ 
 
10. У следећој реченици замени аорист синонимним глаголским облицима: 
Ако сутра не положим пријемни, пропадох. 
________________________________________________________________ 
 
11. Упркос пљуску брод уплови у луку. 
а) Како се зове глаголски облик употребљен у реченици ________________ 
б) Замени га плусквамперфектом ____________________________________ 
 
 
 

ОШ Мрчајевци



12. У реченици Ја не дам сестре наше одреди: 
а) падеж подвучене речи      _________________________ 
б) значење падежа                 _________________________ 
в) функцију подвучене речи _________________________ 
 
13. Подвуци суфиксе у речима: 
БЛЕДУЊАВ, МАСЛИНАСТ, МЕСНАТ, КИШОВИТ 
 
14. Подвуци речи у којима запажаш непостојано а 
ЛИВАДА, ДЕВОЈКА, КРУШКА, БИТКА, ЦВЕТАК, НАТАША 
 
15. Од које гласовне промене се одступа у речима: 
ВОДЕНБУБА, ВАНБРОДСКИ, ИСТАНБУЛ 
___________________________________________________ 
 
 
16. Подвуци зависну реченицу и одреди јој врсту: 
Показао сам му како то да уради. 
________________________________________________________________ 
 
 
17. Глава романа и глава човека су примери за: 
а) полисемију 
б) хомонимију 
в) синонимију 
(Заокружи слово испред тачног одговора) 
 
18. Које врсте акцената имају следеће речи: 
а) ГРАД (насељено место)        _______________________________ 
б) ГРАД (временска непогода) _______________________________ 
 
19. Подвуци главну реч у синтагмама: 
ПИШУЋИ РУКОМ, ВЕОМА УСПЕШАН, ОЧИ БОЈЕ МЕДА 
 
20. Напиши скраћенице за следеће речи: 
а) види   ________________   в) инжењер ______________ 
б) динар ________________   г) на пример ______________ 
 
 
 
Име и презиме ученика:_____________________________________ 
 
Број поена: __________________ 
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8. разред 
 

Тест за школско  такмичење из српског језика за школску 2011/2012. годину 
РЕШЕЊА 

 
 
1. Синоним за реч РЕДАКЦИЈА је __рецензија/измена_________________ 
 
2. Поређај по хронолошком реду књижевне језике код Срба пре Вука: 
_____старословенски, српскословенски, рускословенски, славеносрпски, __ 
 
3.  Које је научно дело штампано 1847. године? 
_______“Рат за српски језик и правопис“____ 
Аутор је ___Ђура Даничић_______ 
 
 
4. Наведи име првог значајног реформатора српске ћирилице? 
______Сава Мркаљ____ 
 
5. Којим дијалектом штокавског наречја се говори у западном делу Србије? 
_________источнохерцеговачким_______ 
 
6. За дате екавске напиши књижевне ијекавске облике: 
а) млекара   __мљекара______________ 
б) речник   __рјечник______________ 
 
7. Подвуци енклитике: 
Причао сам им да не смеју лагати јер то није лепо. 
 
8. Напиши предлоге за локатив. 
___у, на , о , по, при, према________ 
 
9. Прецртај појам који се не односи на глаголе 
СТАЊЕ, ЛИЦЕ, ПАДЕЖ, ВРЕМЕ, БРОЈ 
 
 
10. У следећој реченици замени аорист синонимним глаголским облицима: 
Ако сутра не положим пријемни, пропадох. 
_______пропашћу,  пропао сам_______ 
 
11. Упркос пљуску брод уплови у луку. 
а) Како се зове глаголски облик употребљен у реченици ___аорист (презент)__ 
б) Замени га плусквамперфектом ____бејаше (беше) упловио, био је упловио___ 
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12. У реченици Ја не дам сестре наше одреди: 
а) падеж подвучене речи      __генитив_______ 
б) значење падежа                 __трпилац радње______ 
в) функцију подвучене речи ___објекат_______ 
 
13. Подвуци суфиксе у речима: 
БЛЕДУЊАВ, МАСЛИНАСТ, МЕСНАТ, КИШОВИТ 
 
14. Подвуци речи у којима запажаш непостојано а 
ЛИВАДА, ДЕВОЈКА, КРУШКА, БИТКА, ЦВЕТАК, НАТАША 
 
15. Од које гласовне промене се одступа у речима: 
ВОДЕНБУБА, ВАНБРОДСКИ, ИСТАНБУЛ 
__од__једначења по месту изговора (творбе)_______ 
 
 
16. Подвуци зависну реченицу и одреди јој врсту: 
Показао сам му како то да уради. 
________изрична____________ 
 
 
17. Глава романа и глава човека су примери за: 
а) полисемију 
б) хомонимију 
в) синонимију 
(Заокружи слово испред тачног одговора) 
 
18. Које врсте акцената имају следеће речи: 
а) ГРАД (насељено место)        _____дугосилазни________ 
б) ГРАД (временска непогода) ____краткосилазни_______ 
 
19. Подвуци главну реч у синтагмама: 
ПИШУЋИ РУКОМ, ВЕОМА УСПЕШАН, ОЧИ БОЈЕ МЕДА 
 
20. Напиши скраћенице за следеће речи: 
а) види   ____в.____________   в) инжењер____инж._________ 
б) динар _____д. (дин.)___________   г) на пример ___нпр.___________ 
 
 
 
Име и презиме ученика:_____________________________________ 
 
Број поена: __________________ 
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