
Школска 2021/2022. година 

Окружно (градско) такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

II разред 

Шифра: ____________________________________________________________ 

Бр. Питања Поени 

1.  Допуни реченицу одговарајућом годином. 

Друго издање Српског рјечника први пут је изашло __________ године. 

 

2.  Допуни реченицу именом и презименом аутора. 

 Писменицу сербскога їезика написао је ____________________________________________. 

 

3.  Заокружи слово испред тврдње која за подвучени придев важи у датом контексту. 

ловорика ж 1. бот. а. ловор (1). [...] б. мн. систематски назив за породицу биљака 

Lauraceae. Терм. 3. 2. венац од ловорова лишћа или ловорова гранчица као симбол победе и 

признања; [...]. 

а) Подвучени придев је у номинативу и не може се рећи да је у генитиву. 

б) Подвучени придев је у генитиву и не може се рећи да је у номинативу. 

в) Из датог контекста није јасно да ли је подвучени придев у номинативу или у генитиву. 

 

4.  Напиши како наведене речи гласе у ијекавском изговору. 

а) одсев ____________________ б) севнути _____________________ 
 

 

5.  Ако је потребно изразити значење „који има од четири до пет делова”, који је од понуђених 

одговора правописно исправан? Заокружи слово испред њега.  

а) 4-5-делни        б) 4–5–делни        в) 4–5-делни        г) 4-5–делни 

 

6.  Заокружи слово испред примера са сегментом „тељ” у којем је тај сегмент суфикс. 

а) атеље б) градитељ в) фотеље   
 

 

7.  Подвуци неодређене заменице. 

Сви  ти  хорови  певају  о  нечем  неодређеном.  Сцена  се  тад  нагло  мења  и  настаје  

некакав  „Празник  живота”;  ту  певају  чак  и  инсекти;  појављује  се  корњача  с  неким  

латинским  сакраменталним  речима.  Када  не  певају,  ликови  се  некако  грде. 
 

 

8.  У датој реченици подвуци сваки облик у ком уочаваш изузетак од неке српске гласовне 

алтернације. 

У    Библиотеци    града    Београда,    међу    најчитанијим    писцима    били    су 

Ју    Несбе,    Петер    Хандке    и    Фредрик    Бакман. 
 

 

9.  У ком је падежу и броју подвучена именица? 

Обрадили смо поглавље „Живот и дела великих композитора”. 

Подвучена именица је у _________________________________________________________. 

 

10.  Подвучене облике из назива романа Очеви и оци пребаци у генитив множине. (Сваки тај 

ген. мн. по начину промене мора потпуно одговарати подвученом облику поред ког стоји.) 

Очеви   и оци   
 

 

11.  Подвучени придев, у чијој се промени запажа непостојано а, напиши у номинативу једнине 

мушког рода неодређеног вида позитива. 

То је уметница пријатног и звонког гласа. ________________________________ 

 



Бр. Питања Поени 

12.  Којој врсти речи реч ЖИВЈЕТЕ припада према наведеним подацима (преузетим из Речника 

српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности)? 

живјете (живјете) с непром. стари назив за 
слово „ж“ у ћирилици. 

Врста речи којој припада реч ЖИВЈЕТЕ: 

______________________________________ 
 

 

13.  Обе наведене речи подели усправном цртом на граматичку основу и наставак за облик. 

(Прва реч је именица, а друга глагол.) 

к р а ј е м ,    п о з н а ј е м  

 

14.  Напиши у ком падежу и граматичком броју подвучена реч стоји у датом примеру. 

Футрола је предвиђена за једне маказе.  

Падеж: ________________________________________                 

Граматички број:  ________________________________________ 
 

 

15.  Одреди падеж, број и род подвучене заменице.  

У Франкфурту је подржавао своје студенте. 

 Падеж Број Род 

своје 
   

 

 

16.   Подвуци именичке заменице. 

Шта  беше  непосредни  повод  овом  испитивању  Аполонијевом?  Да  бих  нашао  

одговор,  морадох  заронити  у  његово  доба,  упознати  не  само  њега  већ  и  сву  његову  

околину  и  њене  назоре. 
 

 

17.  Упиши (словима) број два у одговарајућем облику. 

Замена ових  _________________   речи у том смислу није могућа. 

 

18.  Допуни одломак. 

Најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у реченици 

називају се _________________. Од њих се, са морфолошког и творбеног 

становишта, састоје речи. 

 

19.  Напиши којим врстама речи припадају подвучени примери. 

а) осам ________________________________ в) стона лампа __________________________ 

б) седамдесет  __________________________  
 

 

20.  Напиши који номинативи једнине могу одговарати подвученој именици под датим 

условима. 

Већ поседују два велика рудника никла и велико лежиште злата. 
 

а) Ако се у једнини у промени из које 

потиче подвучени облик запажа 

слоготворно л, том облику одговара 

ном. јд. који гласи: _________. 

б) Ако се у једнини у промени из које потиче 

подвучени облик запажа само једна гласовна 

алтернација – непостојано а, том облику 

одговара ном. јд. који гласи: ________. 
 

 

 

Прегледао/прегледала:________________________        Укупно поена: _______________ 



Школска 2021/2022. година 

Окружно (градско) такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

РЕШЕЊА 

II разред 

 

1. Друго издање Српског рјечника први пут је изашло 1852. године. 

2. Писменицу сербскога їезика написао је Вук (Стефановић) Караџић. 

3. а) 

4. а) одсјев, б) сијевнути 

5. в) 

6. б) 

7. Сви  ти  хорови  певају  о  нечем  неодређеном.  Сцена  се  тад  нагло  мења  и  настаје  

некакав  „Празник  живота”;  ту  певају  чак  и  инсекти;  појављује  се  корњача  с  неким  

латинским  сакраменталним  речима.  Када  не  певају,  ликови  се  некако  грде. 

8. У Библиотеци града Београда, међу најчитанијим писцима били су Ју Несбе, Петер 

Хандке и Фредрик Бакман. 

9. генитиву множине (ген. мн.) 

10.  

Очеви Очева (очева)  и оци  отаца 

11. звонак 

12. именица (именице) 

13. к р а ј | е м ,    п о з н а ј е | м  

14. Падеж: акузатив/ак./акуз. (у акузативу/ак./акуз.) 

Граматички број:  множина/мн. (у множини/мн.) 

15. 

 Падеж Број Род 

своје акузатив множина мушки 

16. Шта  беше  непосредни  повод  овом  испитивању  Аполонијевом?  Да  бих  нашао  

одговор,  морадох  заронити  у  његово  доба,  упознати  не  само  њега  већ  и  сву  његову  

околину  и  њене  назоре. 

17. Замена ових двеју речи у том смислу није могућа. 

18. морфеме 

19. а) број (бројеви), б) број (бројеви), в) придев (придеви) 

20. а) никл, б) никал 

 


