
                                                             Школска 2014/2015. година 

                                      ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  УЧЕНИКА  7. РАЗРЕДА  

                                            ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ                                                                                                                                                                               

Име и презиме ученика:  

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       

1. Подвуци све непроменљиве речи у датим пословицама: 

а) Дрво без гране и човек без мане – не могу бити. 

б) Кад орао изгуби крила, онда га и пилад кљују. 

 

2. Подвуци све  именске речи у датој реченици: 

Сви гледамо доле испод нас, где се људи боре, гледамо горе, где је мирно и дивно, 

одсечени смо великом тамном масом, која нам не дозвољава да идемо навише. 

 

3.   Прочитај следећу реченицу: 

Старица се бојала да ће се Герда, ако види те руже, сетити својих ружа и малога 

Каја, па ће онда побећи и оставити је. 

Заменице из наведене реченице издвојене су у табели. За сваку подвучену 

заменицу одреди подврсту којој припада и њене граматичке категорије. 

 те својих је 

подврста    

род    

број    

падеж    
 

 

4. Напиши  компаративе следећих придева: 
строг_____________________________ , чест_____________________________________ ,  

зао_______________________________ , љубак____________________________________. 

 

 

5. Одреди  глаголски облик следећих глагола: 

упознат_______________________________, ићи ____________________________, 

дошао бих_____________________________, додај ___________________________,  

доживео ________________________, видевши ______________________________. 

 

 

6. Испиши облике глаголског прилога садашњег од глагола: 

махати________________, резати_________________, плакати_________________. 

 

 

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

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

 

8.   У следећем низу речи подвуци ону која му по начину творбе не припада: 

бродовласник, бродарство, пароброд, бродоградилиште, бродоградња.  

 

 

9. Напиши које су гласовне промене извршене у речи СВЕШЧИЦА: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

10. У следећој реченици подвуци речи које стоје у саставном односу: 

Синоћ се на земљу спустила црна и хладна кишица. 
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Те речи имају функцију _______________________ (допуни). 

 

11. Ових дана се највише продаје лимун.  

Ова реченица је     а)активна,      б)пасивна,        в)безлична 

                                                                     Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

12. Наведену реченицу подели усправним цртама на предикатске:  

Посматрајући излазак сунца он поче да слика, али не пронађе праве боје којим би 

дочарао ту лепоту, па одустаде.  

 

13. Подвуци објекат у наведеној реченици: 

 Затекли смо је како седи на својој столици. 

 Објекат је исказан:  а) речју,  б) синтагмом              

                                                                     Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

14. Одреди прецизно функцију чланова следеће реченице: 

То стабло је пре неколико година нанела вода. 

То стабло __________________ , пре неколико година ________________________, 

нанела је __________________________, вода _______________________________. 

 

 

15. Одреди службу (функцију) подвучених речи: 

 Храбар јунак пољем језди. _______________________________                                                                                                                       

Мој друг је веома храбар.   _______________________________ 

      Срећа прати храбре.          ________________________________     

 

16.       Одреди службу (функцију) подвучених речи: 

 Кад је рекао све што има, Јован је, изненађен и збуњен, погледао у нас. 

______________________________________________________ 

 

17. Подвуци прилошку одредбу за узрок: На запрепашћење свих присутних, похваљен 

je за марљив рад. 

Прилошка одредба за узрок исказана је: 

а)речју     б)предлошко-падежном конструкцијом       в)синтагмом            

Заокружи слово испред тачног одговора.                                                                 

 

18. Одреди комуникативну функцију реченице:  

Да ти само знаш шта сам ја створио! 

_______________________________________ 

 

19. Свици су били налик на сићушне џепне лампе. 

Одреди чланове подвучене синтагме: 

сићушне_________________, џепне __________________, лампе_______________. 

 

20. Подвуци све правилне облике речи:                                                                                         

ОСЛОБОДИЛАЦ   ОСЛОБОДИОЦ    ПРЕТСТАВА    ПРЕДСТАВА    ШЕСТО    

ШЕСТСТО   ДОНЕСЕН   ДОНЕШЕН    СТАНБЕНИ    СТАМБЕНИ     

ПРЕСТАВНИК    ПРЕДСТАВНИК                          

 

УКУПНО БОДОВА  
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                                                                         РЕШЕЊА 7. РАЗРЕД 
1. а)  без, и, без, не  

б) кад, онда, и 

2.   сви, нас, људи, великом, тамном, масом, која, нам  

3.   те: показна, женски,  множина,  акузатив 

својих: присвојна заменица за свако лице,  женски,  множина, генитив 

је:  лична,  женски,  једнина, акузатив 
4. строжи, чешћи, гори, љупкији 

5. трпни глаголски придев, инфинитив, потенцијал, императив, радни глаголски придев, глаголски 

прилог прошли 

6. машући,  режући, плачући 

7. волети, држати 

8. бродарство 

9. палатализација, једначење сугласника по месту изговора  

10. црна и хладна 

атрибута 

11. б) пасивна 

12.      Посматрајући излазак сунца он поче да слика, I али не пронађе праве боје I којим би дочарао ту 

лепоту, I па одустаде. 

13. је 

а) речју   

14. то стабло  – прави објекат , пре неколико година – прилошка одредба за време, 

нанела је – глаголски прости предикат,  вода – граматички субјекат 

15. Храбар јунак пољем језди.   атрибут                                                                                                                    

Мој друг је веома храбар.    именски део предиката 

 Срећа прати храбре.            објекат    
16. апозитив 

17. за марљив рад 

в) синтагмом                                  

18. узвична 

19. сићушне: зависни члан(атрибут), џепне: зависни члан(атрибут), лампе: главна реч 

20.  
ОСЛОБОДИЛАЦ     ПРЕДСТАВА       ШЕСТСТО      ДОНЕСЕН         СТАМБЕНИ        ПРЕДСТАВНИК                          
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