
Школска 2012/2013. година 

 ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА  

                                                                 ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Име и презиме ученика: ________________________________________________________________ 

1. У датом тексту  одреди број комуникативних и број предикатских реченица: 

Пре него што ћу поћи у гимназију, отац  ми је одржао једну дужу реч, убеђујући ме да сад већ 
морам бити озбиљан и мислити на своју будућност. Мајка ме је благословила, а тетке су потресене 
плакале, саучествујући ваљда у мучеништву које ми предстоји.        ( Б. Нушић, Аутобиографија) 

а)  број комуникативних реченица ___________;     б) број предикатских реченица: _____________ 

2. Из текста првог задатка препиши  прави објекат исказан синтагмом: ________________________ 

3.Из текста првог задатка препиши именски предикат: _____________________________________ 

4. У тексту првог задатка  уочи енклитичке облике заменица, препиши их (по једном)  па им 
одредипадеж:________________________________________________________________________ 

5. Прецртај уљеза у датим скуповима непроменљивих речи: 

а) ДАНАС, РАНО, ДОЛЕ, ПРЕМА,ЛАКО, МНОГО; 

б) НЕ, НЕКА, БАШ, ЕВО, МОЖДА, НИТИ, ЛИ. 

6. У реченици ТРОЈЕ ЈЕ ПОСМАТРАЛО КАКО ЈЕ ЈЕДАН МАЛИША  НАДМУДРИО ДВОЈИЦУ 

прецизно одреди врсту и службу подвучених речи:ТРОЈЕ__________________________________, 
ЈЕДАН____________________________________, ДВОЈИЦУ _______________________________. 

7. Подвуци придев код којег у компаративу није извршено јотовање: 

КРАТАК,  ДАЛЕК,  ШИРОК, ВИСОК, НИЗАК, ЖЕСТОК. 

8. У наведеној реченици подвуци придевске заменице: 

Свакаквих чуда се нагледао, али нешто овакво нигде видео није. 

9. Подвуци корен следећим речима: НЕИЗМЕРАН,  ИЗБИРАЧИЦА,  ЛЕКАРСКИ. 

10. У речи ЧИТАТИ замени предњонепчани сугласник двоусненим безвучним сугласником и 
напиши тако добијену реч: ________________________. 

11. Подвуци све именице у чијим се облицима деминутива извршила палатализација:  

ВОЋКА,  СЕКА,  СЛИКА,  ПРАЋКА,  РЕКА,  КОЦКА. 
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12. Подвуци свршене глаголе у којима се јавља слоготворно Р: 

ПРОГОВОРИТИ,  ПРАВИТИ,  УБРЗАТИ,  МРВИТИ,  ПРЕЦРТАТИ. 

13.Подвуци све прелазне глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу: 

ГЛЕДАТИ,  НЕМАТИ,  ЛЕТЕТИ,  ВОЛЕТИ,  ДРЖАТИ,  НОСИТИ. 

14. Глагол  СЕЋИ  напиши у облику: 

1.лица множине потенцијала _____________________2.лица једнине императива _____________ 

2.лица множине футура I _______________________3.лица множине презента   ______________ 

15. У следећој реченици подвуци реченичне чланове који стоје у саставном односу: 

Дали су му лак посао, да пази на бостан и на стоку. 

Ти чланови имају синтаксичку функцију__________________________________________(допуни). 

16. У реченици  И ВИШИ ЈЕ МАЛИ АКО СТОЈИ КРАЈ НАЈВИШЕГ предикатску функцију има: 

а) компаратив у независној реченици,    б) позитив у независној и суперлатив у зависној реченици, 

в)  позитив у независнојреченици,г) компаратив у независној  и суперлатив у зависној реченици.              
Заокружи слово испред тачног одговора. 

17. Поређај дате језике од најстаријег до најмлађег:прасловенски,праиндоевропски, српски. 

____________________________, ____________________________, __________________________. 

18. Док су преписивали књиге писане старословенским језиком, калуђери су уносили особине свог 
говора. Тако је у ____ веку у Србији створена ______________________________ старословенског 
језика или ________________________________језик (допуни). 

19. Штокавски дијалекти се деле на старије и млађе на основу: 

а) деклинације,  б) конјугације,  в) гласова,  г) акцената.  Заокружи слова испред тачних одговора. 

20.Напиши исправно писаним словима ћирилице  реченицу: 

Посланици растислава кнеза моравске упућени су византиском цару смолбом да западним 
словенима пошаље мисионаре који би хришћанство проповедали на словенском језику 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Број поена: _____________                                Прегледао:____________________________________ 
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Школска 2012/2013. година 

 ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА  

                                                                 ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

                                                                            РЕШЕЊА 

1. а)  број комуникативних реченица ;   ДВЕ  (2)    б) број предикатских реченица: СЕДАМ  (7) 

2.  ЈЕДНУ ДУЖУ РЕЧ 

3.  МОРАМ БИТИ ОЗБИЉАН 

4.  МИ   -  ДАТИВ;        МЕ  -  АКУЗАТИВ 

5. а)  ПРЕМА                  б)  НИТИ 

6.  ТРОЈЕ - ЗБИРНИ БРОЈ,  ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ;   ЈЕДАН - ОСНОВНИ  
БРОЈ,АТРИБУТ;  ДВОЈИЦУ -БРОЈНА ИМЕНИЦА,  ПРАВИ ОБЈЕКАТ . 

7.  ШИРОК 

8. СВАКАКВИХ,         ОВАКВО 

9.  НЕИЗМЕРАН,ИЗБИРАЧИЦА,ЛЕКАРСКИ 

10.  ПИТАТИ 

11. СЛИКА,   РЕКА 

12.  УБРЗАТИ,  ПРЕЦРТАТИ 

13. ВОЛЕТИ,  ДРЖАТИ 

14. СЕКЛИ БИСМО,        СЕЦИ,           СЕЋИ  ЋЕТЕ,         СЕКУ. 

15. НА  БОСТАН,НА  СТОКУ;НЕПРАВИХ  ОБЈЕКАТА 

16.  В) ПОЗИТИВ У НЕЗАВИСНОЈ РЕЧЕНИЦИ 

17. ПРАИНДОЕВРОПСКИ,    ПРАСЛОВЕНСКИ,    СРПСКИ 

18. у  XII  веку,       СРПСКА РЕДАКЦИЈА(РЕЦЕНЗИЈА) ,    СРПСКОСЛОВЕНСКИ језик  

19. А)  ДЕКЛИНАЦИЈЕ,        Г)  АКЦЕНАТА 

20.Посланици Растислава, кнеза Моравске, упућени су византијском цару (,)с молбом да 
Западним Словенима пошаље мисионаре који би хришћанство проповедали на словенском 
језику. 
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