
 

Школска 2020/2021. година 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

VIII разред 

Шифра: _____________________________________ 

Бр. Питања Поени 

1. Којој групи словенских језика припада украјински језик? Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) западнословенској групи  језика 

б) источнословенској групи језика 

в) јужнословенској групи језика 

 

2. Основно правописно начело којим се водио Вук Стефановић Караџић пишући Српски рјечник 

гласило је: Пиши као што говориш. Заокружи слово испред примера који је написан у складу са 

тим начелом. 

а) српски        б) врабци         в) председник        г) србски 

 

3. Подвуци име и презиме следбеника Вука Стефановића Караџића. 

Гаврил Стефановић Венцловић         Ђура ( Ђуро) Даничић         Сава Мркаљ      Доситеј Обрадовић 

 

4.  Заокружи слово испред реченице у којој уочаваш презент за будућност. 

а) Напокон стигосмо са пута. в) Сутра имамо госте. 

б) Тренутно сређујемо стан. г) Дођите нам за викенд.         
 

 

5. У следећу реченицу упиши обавезне интерпункцијске знаке. 

Филипе потрчи за њим и питај га да ли је однео писмо у пошту 

 

6. Напиши скраћенице следећих речи и израза: 

Основна школа  _____________        доктор ________________      и друго  ___________________ 

 

7. У реченици Послуга је живела у источном крилу зграде значење подвучене речи настало је: 

а) метафором                б) метонимијом              в) хомонимијом 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

8. Одреди врсту подвучене синтагме у следећој реченици. 

У том тренутку пред улазом се зачу звекет кључева. 

Врста синтагме: _______________________________________ 

 

9. У следећој реченици подвуци прилошку одредбу за начин. 

Није више скакутао, нити је трчкарао, већ се кретао крупним достојанственим корацима. 

 

 

10. У следећем низу подвуци речи са кратким акцентом. 

пуж     слон     мрав     црв     сом 

 



Бр. Питања Поени 

11. Заокружи слово испред реченице са логичким субјектом. 

а) Шта ми радиш? в) Да ли ти је досадно? 

б) Немам времена. г) Напољу је свеже. 
 

 

12. У следећој реченици подвуци изричну зависну реченицу. 

Соња, пошто је тада пролазила крај стола, који је био одмах код врата, запази да је кључ у брави. 

 

13. Напиши назив дијалекта српског језика (и)јекавског изговора који је ушао у основу српског 

књижевног језика: __________________________________________________. 

 

14. Допуни реченицу: 

Речи марама, чизма, јастук, оџак пореклом су из ____________________ језика. 

 

15. Колико предикатских реченица има у следећој комуникативној реченици? 

Надам се да је моћна направа победила море у најстрашнијем вртлогу и да је Наутилус одолео 

тамо где су сви остали бродови пропадали. 

Број предикатских реченица: ____________________ 

 

16. Одреди падеж и број подвучених речи у следећој реченици. 

Два сата смо ишли час по пешчаној равници, час кроз пределе маховине, где се напорно ходало. 

 Падеж Број 

равници   

маховине   
 

 

17. У следећој реченици подвуци све деминутиве.  

Пошто смо прошли кроз један мање густ шумарак и изашли на пропланак обрастао жбуњем, 

видех како пролетеше две дивне птичице. 

 

 

18. У следећој реченици подвуци придевску заменицу и одреди њену врсту.  

Да ли ће ми се још икад пружити таква прилика да посматрам чуда океана? 

Подвучена придевска заменица је:  

а) присвојна        б) показна       в) неодређена       г) општа 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

19. Одреди гласовне промене које су се извршиле у подвученој речи, па напиши њихове називе.  

Видели су рониоца који је са дна изнео морску звезду. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

20. У следећој реченици подвуци перфекат несвршеног глагола. 

Канађанин се понудио да помогне при разбијању леда, па сам га ја повео у просторију у 

којој су људи облачили гњурачка одела. 

 

Прегледао: _______________________                                           Укупно поена: ___________________ 

 



 

Школска 2020/2021. година 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

VIII разред 

Решења 

1. б) источнословенској групи језика 

2. а) српски         

3. Ђура (Ђуро) Даничић 

4. в) Сутра имамо госте. 

5. Филипе, потрчи за њим и питај га да ли је однео писмо у пошту. 

6. Основна школа – ОШ          доктор –  др           и друго –  и др. 

7. а) метафором 

8. именичка (синтагма) 

9.  Није више скакутао, нити је трчкарао, већ се кретао крупним достојанственим 

корацима. 

10. пуж     слон     мрав     црв     сом 

11. в) Да ли ти је досадно? 

12. Соња, пошто је тада пролазила крај стола, који је био одмах код врата, запази да је 

кључ у брави. 

13. источнохерцеговачки (дијалекат) 

14. турског 

15. четири (4) 

16. 
 

 Падеж Број 

равници локатив једнина 

маховине генитив једнина 

17. Пошто смо прошли кроз један мање густ шумарак и изашли на пропланак обрастао 

жбуњем, видех како пролетеше две дивне птичице. 

18. Да ли ће ми се још икад пружити таква прилика да посматрам чуда океана? 

б) показна        

19. непостојано а и прелазак (промена) л у о 

20. Канађанин се понудио да помогне при разбијању леда, па сам га ја повео у просторију у 

којој су људи облачили гњурачка одела. 

 

 


