
Школска 2020/2021. година 

Окружно (градско) такмичење ученика средњих школа  

из српског језика и језичке културе 
4. разред 

Шифра: ____________________          

                                

Бр. Питања Поени 

 Пажљиво прочитај следећи текст и одговори на питања 1–15 (реченице 

су, ради лакшег сналажења, обележене бројевима). 

 (1) У студено јесење предвече Дефосе би се враћао са својих шетња, мокар, 

румен и прозебао, пун утисака и потребе да о њима говори. (2) Давил, који је већ 

сатима шетао по загрејаној и осветљеној трпезарији, преврћући тешке мисли, 

дочекивао би га унапред са чуђењем. (3) Задихан младић је живо причао како је 

био у Доцу, сабијеном католичком насељу, и како је тешко прешао кратки пут од 

Травника до Доца. 

       (Иво Андрић, Травничка хроника, прилагођено) 

 

1. Придеви мокар, румен и прозебао (из 1. реченице) врше функцију додатних 

именичких одредби које се називају ________________________________. 

 

2. Придев прозебао (из 1. реченице) настао је од следећег глаголског облика: 

____________________________, начином грађења речи који се назива 

_____________________________________.                                   Допуни реченицу. 

 

3. Синтаксичка јединица пун утисака (из 1. реченице) назива се прецизно 

__________________________________. 

 

4. У 1. реченици налази се зависна реченица да о њима говори. Она је по врсти:  

 а) изрична; б) намерна; в) последична; г) односна.  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

5. Зависна реченица  да о њима говори има следећу синтаксичку функцију: 

__________________________________________. 

 

6. Реч враћао (из 1. реченице) конгруира са субјектом Дефосе у следећим 

граматичким категоријама:  

 а) лицу; б) броју; в) роду; г) падежу.  

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

7. Односна зависна реченица који је већ сатима шетао по загрејаној и осветљеној 

трпезарији (из 2. реченице) има следећу синтаксичку функцију: 

______________________________________. 

 

8. Подвуци субјекат односне реченице који је већ сатима шетао по загрејаној и 

осветљеној трпезарији. 

 

9. Именица сатима (из 2. реченице) стоји у следећем падежу: 

_____________________________. 

 

 



Бр. Питања Поени 

10. Синтаксичка јединица преврћући тешке мисли назива се прецизно 

______________________________. 

 

11. Предлошко-падежна конструкција са чуђењем (из 2. реченице) има ову 

конституентску вредност:  

 а) именичку; б) придевску; в) прилошку.  

Заокружи слово испред тачног одговора.   

 

12. Из 2. реченице препиши реч која служи успостављању везе (кохезије) с 

претходном реченицом: ___________________________. 

 

13. У 3. реченици у саставном напоредном односу стоје:  

 а) две независне предикатске реченице;  

 б) две зависне предикатске реченице;  

 в) две синтагме.  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

14. Синтагма сабијеном католичком насељу (из 3. реченице) има следећу 

синтаксичку функцију: ____________________________________. 

 

15. У овом тексту временско значење имају следећи лични глаголски облици:  

 а) само перфекат; 

 б) само потенцијал;  

 в) и перфекат и потенцијал.  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

16. Заокружи слово испред примера у којем запажаш градациони напоредни однос:  

а) Марко је бржи и спретнији од мене.  

б) Марко је не само бржи него и спретнији од мене.  

в) Марко је бржи, али не и спретнији од мене.  

 

17. Ако су две независне предикатске реченице повезане везницима него, но или већ, 

у каквом облику мора бити предикат прве реченице? ________________________ 

 

18. Заокружи слово испред реченице у којој презент има релативно значење:  

а) Кад сам јуче ушла у кућу, а деца се свађају.  

б) Деца се управо играју. 

в) Голфска струја тече брзином од 10 км на сат.  

 

19. Подвуци везничке изразе:  

ако, у случају да, у намери да, без обзира на то што, иако. 

 

20. Подвуци речи које конгруирају с неком другом речи у реченици:  

На крају травничке чаршије постоји мала кафана. 

 

С р е ћ а н  р а д ! 

Прегледао: __________________     Укупно поена: ___________ 



Школска 2020/2021. година 

Окружно (градско) такмичење ученика средњих школа  

из српског језика и језичке културе 

4. разред 

Решења 

 

1. апозитиви 

2.  радног глаголског придева; претварање / попридевљавање 

3. придевска синтагма 

4. а) 

5.  (изричног) атрибута / зависног члана (именичке) синтагме 

6.  б), в) 

7. (односни) апозитив / (односног) апозитива 

8. који 

9. инструментал(у) (множине) 

10. глаголска синтагма 

11. в) 

12. га 

13. б) 

14. апозиција / апозиције 

15. в) 

16. б) 

17. (у) одричном 

18. а) 

19. у случају да, у намери да, без обзира на то што 

20. травничке, постоји, мала 

 

 

 
 


