
    Школска 2020/2021. година 

Окружно (градско) такмичење ученика средњих школа  

из српског језика и језичке културе 

3. разред 

Шифра: ____________________              

Бр. Питања Поени 

 

 Прочитај следећи текст и уради задатке 1–12 (реченице су, ради лакшег 

сналажења, нумерисане): 

 (1) Тога јутра, дакле, већ рано се зачуо коњски кас и рзање под прозорима. (2) 

Утегнут и свечан, конзул је дочекао команданта везирових мамелука... (3) Њихови вешто 

савијени турбани од финог ткива, њихове криве сабље и њихова широка одела вишњеве 

боје, привлачили су све погледе... (4) Давил се трудио да што природније узјаше свога 

коња, мирног вранца широких сапи. (5) Конзул је био у свечаној униформи. 

(Из романа Иве Андрића Травничка хроника) 

мамелук – припадник војске египатских и персијских владара 

 

1. 

Напиши у ком падежу стоји именичка синтагма коњски кас из 1. реченице: 

 __________________________________. 

 

2. 

Предлошко-падежна конструкција под прозорима из 1. реченице има следећу синтаксичку 

функцију:  

 а) прилошке одредбе; б) прилошке допуне; в) падежног атрибута; г) неправог 

објекта. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

3. Реч дакле припада следећој врсти речи: __________________________. 
 

4. 

Придеви утегнут и свечан из 2. реченице имају следећу синтаксичку функцију:  

_____________________________________. 

 

5. 

У именичкој синтагми команданта везирових мамелука (из 2. реченице) подвучени члан 

синтагме назива се:  

 а) конгруентни атрибут; б) падежни атрибут; в) атрибутив. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

6. 

Именица турбан (из 3. реченице) има следећи број атрибута:  

 а) један; б) два; в) три; г) четири; д) пет. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

7. 

 Именица одела (из 3. реченице) има:  

 а) три конгруентна и један падежни атрибут;  

 б) два конгруентна и један падежни атрибут;  

 в) два конгруентна и два падежна атрибута.  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 



Бр. Питања Поени 

8.  Одреди какав је по сложености предикат из 3. реченице: __________________________. 
 

9. 
Именичка синтагма мирног вранца широких сапи (из 4. реченице) јесте издвојена одредба 

која се назива _________________________________. 

 

10. Из текста препиши придевску синтагму: _________________________________. 
 

11. Из текста препиши копулативни предикат: _____________________________________. 
 

12. У тексту подвуци присвојне придеве.   

13. 

Одреди коју синтаксичку функцију има наведени члан следеће реченице: 

То јако осећање очинске љубави ослобађало га је постепено његових порока и чинило 

човечнијим.  

постепено: _______________________________; 

 

14. 
Одреди коју синтаксичку функцију има наведени члан реченице дате у питању бр. 13: 

његових порока: _________________________________; 

 

15. 
Одреди коју синтаксичку функцију има наведени члан реченице дате у питању бр. 13: 

човечнијим: __________________________________. 

 

16. 

Напиши од колико се предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:  

Дечак је био леп, имао је ублажене и племенитије очеве црте и, здрав телесно и душевно, 

није показивао ни рђавих склоности ни тешких оптерећења. 

_____________________________________ 

 

17. 

Речи које потичу из грчког и латинског језика а налазе се у различитим европским језицима 

називају се _______________________________________________. 
Допуни реченицу. 

 

18. 

Заокружи слово испред реченице у којој запажаш логички субјекат:  

а) Дај ми тај папир!             б) Морам нешто да ти кажем. в) Лакнуло ми је. 

 

19. 
Допуни тврдњу: Хомографи су речи које се исто ___________________________, а 

различито ______________________________. 

 

20. 
Предлози чело, дно, врх настали су начином грађења речи који се назива 

______________________________. 

 

 

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 

3. разред 

Решења 

 

1.  у номинативу (номинатив) 

2.  в) 

3.  речцама (речца) / везницима (везник) 

4.  апозитива (апозитиви) 

5.  б) 

6. в) 

7.  б) 

8.  прост 

9.  апозиција 

10.  вешто савијени 

11.  је био у свечаној униформи  

12.   коњски, везирових, (вишњеве) 

13.  (прилошка) одредба за начин 

14.  неправи/даљи/индиректни објекат 

15.  допунски предикатив 

16.  (од) три (3) 

17.  интернационализми 

18.  в) 

19.  пишу, изговарају /Тим редом!/ 

20.  претварање 

 

 

 


