
                                                                 ОСМИ РАЗРЕД 
                      ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
                                                                 ШКОЛСКА 2013/2014. 
 

Име и презиме ( шифра):                                                                                                                                ПОЕНИ 

1. Старији екавски дијалекти су:  
2.   Ћирилицу је створио: 

 
а) Методије          б) Климент Охридски         в) Ћирило 
                          
                                 Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

3. Подвуци енклитике и проклитике у реченици: 
 
Да ли си ми оставио књигу на столу? 

 

4.  Одреди падеж подвучених речи: 
У школу увек идем са својим пријатељима који живе близу моје куће и које 
познајем од детињства.  
 
Школу-                                                                     својим- 
Куће-                                                                        детињства- 

 

5.  Одреди врсте генитива у следећим реченицама: 
а) Сестра моје другарице је лепа.  
б) Свеску сам платила сто динара. 
в) Хаљина плаве боје ми лепо стоји. 

 

6.  Подвуци корен следећих речи: 
Плавкаст, зидар, певач, бркајлија, учитељица, мишји 

 

7.  Следеће речи разврстај на просте, изведене и сложене: 
Сунцокрет, описати, нејак, мед, сова, велеград, собица, читалац, пискарати 
 
Просте- 
Изведене- 
Сложене- 

 

8. Подвуци атрибуте у следећој реченици: 
Прелепе шарене шешире из иностранства донео ми је старији брат када је 
присуствовао наградном путовању из снова.  

 

9. Подвуци све непроменљиве речи у реченици: 
Оштро и љутито ју је погледао онда када је рекла да ће отпутовати на планину и да, 
вероватно, никада више неће ни посетити овај град.  

 

10.  Одреди врсту следећих синтагми: 
а) Листајући дневне новине- 
б) Наша јединствена  правила- 
в) Изузетно занимљив- 

 

11.  Напиши три гласовне промене извршене у глаголу ишчуђавати се: 
ИШЧУЂАВАТИ СЕ- 

 

12.  Одреди службу подвучених речи: 
Једино је успео да из земље извуче некакав оклоп из петнаестог века, чији су 
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делови били заварени кором рђе, а унутрашњост је тупо одјекивала. 
 
из земље-                                                 некакав- 
оклоп-                                                       из петнаестог века- 
делови-                                                     рђе-   
унутрашњост-                                         тупо-         

13. Из следеће реченице препиши све глаголске облике и одреди им врсту: 
 
Када сам отишао у град, он ми рече да се народ  бејаше окупио око кривца кога већ 
одведоше, па сам тада схватио да ћу, каснећи, пропустити главни део. 
 
 
 
 

 

14.  То је било село где је живело троје људи. 
 Зависна предикатска реченица у овом примеру је: 
а) односна 
б) месна 
в) изрична 
 
                                          Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

15. Суперлатив придева БЕСАН, ЈЕДНОСТАВАН и ЗАО гласи: 
а) беснији, наједноставнији, лошији 
б) најбешњи, једноставнији, гори 
в) најбеснији, најједноставнији, најгори 
г) најбешњи, најједноставнији, најгори 
                                            
                                          Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

16.  Подвучене речи замени зависним реченицама, а да значење остане исто: 
а) Путујући, осетио је неку радост. 
б) Залутао је због лоших путоказа. 
в) Девојка са локнама нас је засенила. 

 

17. Следеће глаголе одреди према глаголском роду: 
играти се-                                                    спавати- 
чувати-                                                          шити- 

 

18.  У следећој реченици подвуци именски део именског предиката: 
Тај дечак је био моја прва велика љубав.  

 

19. Подвуци правилно написане речи: 
Не праведан, нехтевши, сто тринаест, двојица, ноћићу, нерешив, авијација 
 

 

20.  Препиши правилно:  
Неучествуј у никаквим не делима рекла је Милци јер се све увек сазна. 

 

  

Прегледао:                                                                                                                                  Број поена: 
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            Школско такмичење из српског језика и језичке културе 

                                               Школска 2013/2014. 

                                        РЕШЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

1. Призренско- тимочки и косовско- ресавски 
2. б) Климент Охридски 
3. Да ли си ми оставио књигу на столу? 
4. школу-   акузатив               својим- инструментал           куће-  генитив                 детињства- генитив 
5. а) присвојни ( посесивни)           б) деони ( партитивни)          в) описни ( квалитативни) 
6. Плавкаст, зидар, певач, бркајлија, учитељица, мишји 
7. Просте- мед, сова 
        Изведене-  собица, читалац, пискарати 
        Сложене- Сунцокрет, описати, нејак, велеград 
 8.  Прелепе шарене шешире из иностранства донео ми је старији брат када је присуствовао наградном 
путовању из снова.  
 9.  Оштро и љутито ју је погледао онда када је рекла да ће отпутовати на планину и да, вероватно, никада 
више неће ни посетити овај град. 
10. а) глаголска        б) именичка           в) придевска 
11. једначење сугл. по звучности, једначење сугл. по месту изговора ( творбе), јотовање 
12.  из земље- прилошка одредба ( за место)                    некакав- атрибут 

              оклоп-  објекат                                                               из петнаестог века- атрибут 
              делови- субјекат                                                            рђе-    атрибут 
               унутрашњост- субјекат                                                      тупо- прилошка одредба (за начин)    
      13. сам отишао- перфекат           рече- аорист                     се бејаше окупио- плусквамперфекат 
             oдведоше- аорист                  сам схватио-перфекат    ћу пропустити- футур I 
             каснећи- глаголски прилог садашњи 
     14. а) односна 
     15. г) најбешњи, најједноставнији, најгори 
     16. а) Док је путовао / Када је путовао 
            б) Зато што су били лоши путокази/ Јер су били лоши путокази 
            в) Девојка која је имала локне 
     17. играти се- повратни      спавати- непрелазни        чувати- прелазни           шити- прелазни 
     18. моја прва велика љубав 
 
     19. Не праведан, нехтевши, сто тринаест, двојица, ноћићу, нерешив, авијација 
 
     20. „ Не учествуј ни у каквим неделима”, рекла је Милки, „јер се све увек сазна”. 
           ��  Не учествуј ни у каквим неделима, рекла је Милки, јер се све увек сазна.  
 
    
        Напомена: Признају се само у потпуности тачни одговори. Ученик може освојити 
највише 20 поена. 
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