
Школска  2014/2015. година 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

5. разред 

Шифра (или име и презиме) ______________________________________________ 

                     

1. 
 

Напиши како гласи граматичка основа именице  ВЕТАР. _______________________ 
 

 

2.  Ненаглашени (енклитички) облици личних заменица налазе се у: 
а) генитиву, дативу и локативу              б) дативу, акузативу и локативу 
в) генитиву, дативу и акузативу             г) генитиву, акузативу и локативу 
                                 (Заокружи слово испред тачног одговора!) 

 

 

3. Прецртај придеве који се не могу поредити:  
сутрашњи, хладан, школски, лош, црн, гвозден 
 

 

4. Из следеће реченице издвој предикате и напиши које су врсте: 
Иако су били слабији, ни једног тренутка нису посустајали у спорсткој борби. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 

5. Одреди падеже подвучених речи: Малено зрнце је са осмехом ослушкивало 
жамор  велеграда, све док  му се поново не указа слика о друкчијем животу. 
 
(са) осмехом_______________   жамор_______________   велеграда _____________ 
му ___________________         (о) друкчијем животу ____________________ 
 

 

6.  Од именица Атлантик, Азија и  цивилизација напиши присвојне придеве на –ски: 
_____________________________________________________________________ 
 

 

7. Одреди службу подвучених придева у реченици: Нова школа је лепа. 
       нова_____________________                 лепа ___________________________       
       

 

8. Колико простих реченица има у реченици: У сивом пешчаном облаку, који је 
пловио над пустињом, налазило се и зрнце које мисли? 
Број простих реченица: ________________________________ 
 

 

9. Одреди врсте подвучених речи: Плашио сам се највише  да  ме талас, кад ме 
однесе далеко  према обали, опет не врати са собом кад устукне према мору. 
највише_______________     да _______________      далеко _________________ 
према _____________________           не _____________________       
 

 

10. Подвуци у реченици све речи које чине субјекат (субјекатски скуп): На нашим 
планинама  расту  ретке лековите биљке. 
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11. Придеве из датих реченица разврстај према захтевима у табели:  
У моје одељење дошао је нови друг. У почетку је био тих, скоро нечујан. На 
уснама му је увек стајао загонетни осмех. 
 
 
 
 
 

Придеви неодређеног вида Придеви одређеног вида 

  

 

 
12. 

 
Према основном броју 62 напиши: 
             а) редни број: ________________________________________________ 
             б) збирни број: _______________________________________________ 
              
 

 

13. Подвуци праве објекте у реченици: Златне руке вајара стварале су чуда, својим 
киповима давао је душу, мртве предмете претварао је у вечну лепоту. 
 

 

14. Подвуци у реченици прилошке одредбе за начин:  
Упорно га је гледао право у очи и без страха му је рекао колико га је повредио 
његов непромишљени поступак. 
 

 

15. Како у номинативу гласи заменица у следећој реченици:  
Ни због чега су се посвађали?   _________________________ 
 

 

16. Следећа реченица је у управном говору. Препиши је писаним словима ћирилице и 
стави потребне знаке интерпункције:  
ХОЋЕШ ЛИ ЈОВАНА ДА ТЕ УПОЗНАМ СА МИЛИЦОМ СВОЈОМ  МЛАЂОМ СЕСТРОМ 
______________________________________________________________________ 
 

 

17. Напиши речима:  
а) 500-годишњица ________________________________________ 
б) 23-годишњак      ________________________________________ 
   

 

18. Напиши облике суперлатива следећих придева: 
СТРОГ_________________________                    БЕСАН_______________________ 
ЈАСАН _________________________                   ЖАЛОСТАН_____________________ 
  

 

19. Заокружи слово испред правилно написане реченице: 
 
а) Увек се непријатељски односи према људима и немисли на никога. 
б) Увек се не пријатељски односи према људима и не мисли нинакога. 
в) Увек се непријатељски односи према људима и не мисли ни на кога. 
 

 

20. Подвуци личне заменице у реченици:  
Они су је јуче срели док је шетала и рекла им је да ће их позвати на рођендан. 
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 РЕШЕЊА  ТЕСТА ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

 5. РАЗРЕД 

1.    ветр- 

2.    в) 

3.   сутрашњи, школски, гвозден 

4.   су били слабији- именски предикат, нису посустајали – глаголски предикат 

5. са) осмехом- инструментал,  жамор – акузатив,   велеграда- генитив 

му – датив,       (о) друкчијем животу - локатив 

6. атлантски, азијски, цивилизацијски 

7. нова – атрибут, лепа – именски део предиката 

8. три (3) 

9. највише – прилог, да – везник, далеко – прилог, далеко – предлог, не – речца 

10. ретке лековите биљке 

11.  

 

 

 

12.  шездесет (и) други,  шездесет (и) двоје 

13. чуда,  душу,  мртве предмете 

14. упорно,  без страха 

15. ништа 

16. „Хоћеш ли, Јована, да те упознам са Милицом, својом млађом сестром?“ 

– Хоћеш ли, Јована, да те упознам са Милицом, својом млађом сестром? 

17. петстогодишњица,  двадесеттрогодишњак 

18. најстрожи, најбешњи, најјаснији, најжалоснији 

19. в) 

20. Они су је јуче срели док је шетала и рекла им је да ће их позвати на рођендан. 

 

 

              

Придеви неодређеног вида Придеви одређеног вида 

тих,   нечујан нови,  загонетни 
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