
Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика средњих школа

из српског језика и језичке културе
II разред

Шифра: ____________________________________________________________
Бр. Питања Поени
1. У ком је веку написано Мирослављево јеванђеље? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) у X веку          б) у XII веку          в) у XIV веку
2. Којим је књижевним језиком писано  Мирослављево јеванђеље? Заокружи слово испред тачног 

одговора.

а) српскословенским          б) рускословенским          в) славеносрпским

3. Поређај наведена дела по времену њиховог (првог) објављивања тако што ћеш у одговарајућа 
празна поља уписати цифру 1, цифру 2 и цифру 3.

1) Нови завјет (превод В. Караџића)            2) Писменица сербскога їезика
3) Стари завјет (превод Ђ. Даничића)

4. У наведеној реченици подвуци глаголе.

Ватрослав   Јагић   говори   о   глагољском   типу   који   заузима   средину   између

македонског   и   хрватског   и   назива   га   српском   глагољицом.

5. Одреди падеж (не и граматички број) првом подвученом облику и другом подвученом облику.

Шкорпион човек отвори уста, говори,
      и рече Гилгамешу1:

„Храбар си ти, Гилгамешу2,
      имаш силну снагу.
Иди, Гилгамешу, и пронађи пут!
Брегови Машу виши су од свих брегова земље.ˮ

1) Падеж: _____________________________

2) Падеж: _____________________________

6. Како властита именица ЕА (која је име једног од месопотамских богова) гласи у дативу једнине? 
Упиши тај датив једнине у трећи наведени пример из Епа о Гилгамешу (иза облика богу).

1) Номинатив једнине 2) Генитив једнине 3) Датив једнине
Еа, бог дубине, подарио 
му је мудрост. Ко осим Ее мудро поступа? Схватио сам и рекао богу _________,

       своме господару:
7. Којој врсти речи припада подвучена реч? (Подаци о подвученој речи преузети су из Речника 

српскога језика.)

тр  о  ног  1   м в. троножац (1). Врста речи којој припада подвучена реч 
(троног1):

____________________________
троножац, -ошца м (инстр. -ошцем) 1. ниска 
столичица на три ноге, без наслона.

8. Наведене речи су глаголи у инфинитиву. Подвуци ону реч која нема исти акценат као остале.

вагати,  правдати,  садити,  свирати,  храбрити,  циљати,  чувати

9.
Напиши како прилог ЛЕВО гласи у ијекавском изговору. ___________________________

10. Заокружи слово испред примера који је правилно подељен на слогове по гласовном принципу.

а) дуб|ин|a          б) ду|би|нa          в) дуб|ина



Бр. Питања Поени
11. На ком је дијалекту наведени одломак? (Знаком ['] означен је експираторни акценат.)

Едâн сiн тeра кoла, унuк и сiн тeрау трaктор. Одоздoл из Нiш iдемо и унuк, 

и парaунuчичи, и пријетељiца ис Књaжавац, и тaј унuка.

Наведени одломак је на _____________________________________________________ дијалекту.

12. Заокружи слово испред тачне тврдње о именици Буковина из дате реченице.

Банка „Slavia” је отворила заступништва и у Буковини и Галицији.
а) Буковина је у датој 

реченици збирна именица.
б) Буковина је у датој реченици 

градивна именица.
в) Буковина је у датој реченици 

властита именица.
13. Допиши одговарајуће вредности категорије рода (целим речима, тј. без скраћивања).

а) Када је именица УГАР __________________ рода, њен генитив једнине гласи „угара”.

б) Када је именица УГАР __________________ рода, њен генитив једнине гласи „угари”.

Именица УГАР је обрађена у Речнику српскога језика.

угар ж и м 1. њива која се после жетве преоре да одстоји пре новог сејања (ради 
побољшања приноса). 2. орање: завршити ~.

14. У наведеном одломку речника подвуци речи које имају вокално  л. (Речник из ког је одломак 
преузет дефинише речи из једног српског говора и даје примере њихове употребе.  Знаком ['] 
означен је експираторни акценат.)

мaрта   ж   бот.   један   од   првих   весника   пролећа,   који   има   ситан   и   жут   цвет.  
‒ Пoдбел   зовy   мaрта   у   нaше   селo,   бeре   се   за   лeк.   Мaрта   iма   жlт   цвeт   како 

пuл,   како   слнчоглeд.

15. Подвуци прилог.
Поезија   у   сваком   времену   налази   истински   посвећене   читаоце.

16. У наведеном глаголу подвуци корен.
П Р О Б У Д И Т И

17. Подвуци придеве.
Прошлог   лета   су   у   гостима   имали   групу   археолога   која   је   ископавала   на 

оближњем   локалитету.

18. Допуни табелу.

Пример Врста речи којој припада подвучена реч из примера

Видео ју  је!

‒ Време је да се иде! ‒ вели поп Спира.
‒ Ју, зар већ!
‒ Па ви’те да нас ваш сат опомиње.

19. Заокружи слово испред примера у ком није употребљен градивни придев.

а) кожна индустрија б) кожна јакна в) кожни каиш г) кожна обућа
20. Ког је рода облик ТЕЛУРАТ према Речнику српскога језика (одакле су преузети дати подаци о 

том облику)? Заокружи слово испред тачног одговора.

телурат, -ата м хем. со телурне киселине. а) мушког         б) женског         в) средњег

Прегледао/прегледала:___________________________        Укупно поена: _______________



Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика средњих школа

из српског језика и језичке културе
РЕШЕЊА
II разред

1. б)
2. а)
3.

4. Ватрослав   Јагић   говори   о   глагољском   типу   који   заузима   средину   између   
македонског   и   хрватског   и   назива   га   српском   глагољицом.
5. 1) датив, 2) вокатив
6. Еи
7. именица (именице)
8. вагати,  правдати,  садити,  свирати,  храбрити,  циљати,  чувати
9. лијево
10. б)
11. призренско-тимочком
12. в)
13. а) мушког(а), б) женског(а)

14. мaрта  ж  бот.  један  од  првих  весника  пролећа,  који  има  ситан  и  жут  цвет. 
‒ Пoдбел   зовy   мaрта   у   нaше   селo,   бeре   се   за   лeк.   Мaрта   iма   ж  l  т     цвeт   

како   пuл,   како   слнчогл  e  д  .
15. Поезија   у   сваком   времену   налази   истински   посвећене   читаоце.
16. ПРОБУДИТИ
17. Прошлог  лета  су  у  гостима  имали  групу  археолога  која  је  ископавала  на 
оближњем локалитету.
18. 

Пример Врста речи којој припада подвучена реч из примера

Видео  ју  је! заменица (заменице)
‒ Време је да се иде! ‒ вели поп Спира.
‒ Ју, зар већ!
‒ Па ви’те да нас ваш сат опомиње.

узвик (узвици)

19. а)
20. а)


