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Школска 2014/2015. година 
 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА  

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

VIII РАЗРЕД 
 

 Име и презиме (шифра): ______________________________ 
                                                                                                                        Поени 

1. Наведи облик девојка у:  

а) првом издању Српског рјечника: _______________________ 

б) другом издању Српског рјечника: ______________________ 

 

2. Ако је следећа тврдња тачна, после ње упиши Т, а ако није, упиши Н: 

а) Вук Караџић је први заступао идеју да треба писати на народном језику. _____ 

б) Прво дело штампано новом, Вуковом азбуком била је Мала простонародња 

славено-сербска пјеснарица. _______ 

в)  Српски језик припада индоевропској породици језика. _______ 

г) Свих седам падежа и четири акцента имају старији дијалекти српског језика. ___ 

 

 

3. Поређај следећа дела хронолошки (од најстаријег (1) до најмлађег (5)):   

______ Писменица сербскога језика      

______ Душанов законик    

______ Рат за српски језик и правопис   

______ Мирослављево јеванђеље   

______ Славеносербски магазин 

 

4. У следећој реченици подвуци речи настале претварањем: 

Сви покрадени нагрнуше да траже своју имовину код бившег директора 

циркуса.  

 

5. Напиши којим су начином грађења настале следеће речи:  

гледалац –  _________________;  бескућник – ____________________;  

земљорадник –___________; историчар –____________; подбрадак –____________ 

 

6. У речи другарица препознај:  

корен: _____________; творбену основу: ______________ 

 

7. Напиши како се зову подвучени глаголски облици у наведеној реченици:  

Црвена краљица била се наљутила на Алису: послала је стражаре да је ухвате, 

али утом протрча зец с великим џепним сатом и довикну девојчици да бежи.  

била се наљутила –  ____________________; послала је – __________________;  

ухвате –_______________; протрча – _____________; довикну – ____________ 

 

8. У наведеној реченици одреди падеже подвучених речи:  

Сваке зиме смо се санкама спуштали низа стрму улицу и грудвали се док нам 

руке не утрну од хладноће.  

санкама  – _____________; стрму улицу – ______________;  

нам – _________________; хладноће – _________________ 

 

9. Подвуци све речи у акузативу:  

Миш је добио грип / па је сео у џип 

и превалио пут дугачак / да га прегледа доктор Мачак.  

 

10. Подвуци неправилно написане речи: 

ОДКРИТИ, ОТСЕЋИ, ПРЕХРАНБЕНИ, ДРАГСТОР, ПРЕДЧАС, ЈЕДАНПУТ  

 

ОШ Мрчајевци



 2 

11. У следећој реченици подвуци све безвучне сугласнике:  

Н и ј е    ц а р    с в а к о    к о    с е д и    н а    п р е с т о л у. 

 

12. У следећој реченици подвуци све придевске заменице:  

Наш оркестар свирао је толико добро, да је сваки слушалац ту композицију 

могао доживети на свој начин.  

 

13. У следећим стиховима подвуци све свршене (перфективне) глаголе:  

Помети, полети, исплети рукавицу,  

окрпи сину десну ногавицу,  

таблету попити, облогу хладити –  

мама је глагол од глагола радити.  

 

14. Одреди какви су по роду следећи глаголи:  

СЛУШАТИ – ___________; МАШТАТИ – ___________; ЛЕБДЕТИ – ___________;  

ЉУТИТИ СЕ – ______________; СЕЈАТИ – _____________ 

 

15. Заокружи слово испред реченице која садржи месну реченицу: 

а) Живели смо у Ваљеву, где је отац радио као учитељ.  

б) Питао сам се где сте живели раније.  

в) Живели смо тамо где је отац радио као учитељ. 

 

16. У следећој реченици одреди врсту и службу (функцију) подвучене синтагме:  

Мали Принц је о озбиљним стварима мислио другачије од одраслих особа.  
Врста синтагме: _____________________________ 

Служба (функција): __________________________ 

 

 

17. У следећој реченици подвуци глагол у оном глаголском облику који никада 

нема апсолутно значење:  

Међу стубовима што су се низали око целе зграде стајаху мраморни кипови 

што им се учинише као да су живи.  

  

18. Напиши скраћенице следећих речи:  

а) то јест –  ________________    б) на пример – _______________ 

в) доктор – ________________     г) и слично – ________________  

 

19. Упиши запете тамо где су обавезне: 

а) Где год летујем лепо се проведем.          б) Летуј тамо где ћеш се лепо провести. 

в) И сами видите да је време лоше.             г) Да је време лоше видите и сами.   

 

20. Ком функционалном стилу припада следећа реченица: 

Срце је мишићна пумпа која својим ритмичким контракцијама омогућава 

стални проток крви кроз сва ткива обезбеђујући нормалну размену материја.  

 

Припада _______________________ стилу.  

 

 

  

 

Прегледао: __________________                                   Укупан број поена: __________                                                       
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Школска 2014/2015. година 
 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА  

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

VIII РАЗРЕД 

РЕШЕЊА 
1. а) ђевојка 

б) дјевојка 

2. а) Н;  б) Н;  в) Т;  г) Н 

3. ___4___  Писменица сербскога језика      

___2___  Душанов законик    

___5___  Рат за српски језик и правопис   

___1___ Мирослављево јеванђеље   

___3___ Славеносербски магазин 

4.  Сви покрадени нагрнуше да траже своју имовину код бившег директора циркуса. 

5. гледалац – извођење; бескућник – комбинована творба; земљорадник – слагање; 

историчар – извођење; подбрадак – комбинована творба 

6. корен: друг(-); творбена основа: другар(-) 

7. била се наљутила – плусквамперфекат; послала је – перфекат; ухвате – презент;  

протрча – аорист;  довикну – аорист  

8. санкама – инструментал; стрму улицу – акузатив; нам – датив; хладноће – генитив 

9. Миш је добио грип / па је сео у џип 

и превалио пут дугачак / да га прегледа доктор Мачак. 

10. ОДКРИТИ, ОТСЕЋИ, ПРЕХРАНБЕНИ, ДРАГСТОР, ПРЕДЧАС, ЈЕДАНПУТ 

11. Н и ј е   ц а р  с в а к о  к о  с е д и  н а  п р е с т о л у. 

12. Наш оркестар свирао је толико добро, да је сваки слушалац ту композицију могао 

доживети на свој начин. 

13. Помети, полети, исплети рукавицу,  

окрпи сину десну ногавицу,  

таблету попити, облогу хладити –  

мама је глагол од глагола радити. 

14. СЛУШАТИ – ПРЕЛАЗНИ; МАШТАТИ – НЕПРЕЛАЗНИ;  

ЛЕБДЕТИ – НЕПРЕЛАЗНИ; ЉУТИТИ СЕ – ПОВРАТНИ; СЕЈАТИ – ПРЕЛАЗНИ 

15. в) Живели смо тамо где је отац радио као учитељ. 

16. Врста синтагме: прилошка (синтагма) 

Служба (функција): (прилошка) одредба за начин  

17. Међу стубовима што су се низали око целе зграде стајаху мраморни кипови што им се 

учинише као да су живи. 

18. а) то јест –  тј.      б) на пример – нпр.  

в) доктор  – др     г) и слично  – и сл.  

19. а) Где год летујем, лепо се проведем.          б) Летуј тамо где ћеш се лепо провести. 

в) И сами видите да је време лоше.              г) Да је време лоше, видите и сами.   

20. Припада научном стилу.  

 

НАПОМЕНА: Признају се само потпуно тачни одговори. Ученик може освојити 

највише 20 бодова.   
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