Школска 2014/15.

Републичко такмичење ученика основних школа
из српског језика и језичке културе
VII разред
Шифра:_________________________

Поени

1. У следећој реченици упиши запете тамо где је то неопходно:
Буцмаст и проћелав брадат и бркат с наочарима на канапче Сима Павловић 55-годишњи геометар из Речице код Ниша јесте велики путник али није авантуриста.
2. Подвуци именице у чијој промени уочаваш губљење сугласника:
отац
Марица лисац
ђак
марка
препелица
предак
3. У следећој реченици подвуци све речи у функцији (служби) атрибута:
Био је веома уморан од напорног рада, па се освежио хладном водом.
4. У следећем примеру подвуци сложену реч у номинативу једнине:
У овако многољудном граду водоводи би морали бити модерни и сигурни, а не да
се, чим ниво воде скочи, вода мути, а градоначелник црвени пред камерама.
5. Заокружи слова испред примера у којима су субјекти у раставном односу:
а) Ту се купује хлеб или сомун.
г) Биће оптужен секретар или председник.
б) То је један дуг и сувишан чланак.
д) Био је поштен човек, али велика прзница.
в) Супа има леп мирис, али чудан укус. ђ) Тога се може сетити само Иван или Милан.
6. У следећем примеру подвуци синтагме којима се означава место завршетка кретања:
Једном је, док је био у Замбији, залутао у неко село, у кућу покривену трском.
7. У следећем примеру подвуци речи које конгруирају са именицом „паприка“:
Афричка паприка је толико љута да је зову „отров“.
8. Одреди у ком су падежу подвучене речи у следећој реченици:
На себе је набацао гомилу топле гардеробе, шешир и још свашта друго.
СЕБЕ: _______________
СВАШТА: _______________
ГОМИЛУ: _______________
9. Одреди граматичке категорије подвучених облика:
Друштво је јело салату и разговарало док су се на роштиљу пушила ребра.
Лице

Број

Род

Глаг. облик

ЈЕ ЈЕЛО
СУ СЕ ПУШИЛА
10. У следећем примеру подвуци именичке заменице:
Распитујемо се за рукавице, а наш саговорник се на то и такво питање грохотом
смеје, предочавајући нам да оне тамо просто не постоје – нико их не би користио.

11. Одреди број независних реченица у следећој комуникативној:
Издржао је Сима и жегу од 42 степена, и велику навалу скакаваца на камп, и сусрет
с мајмуном, нагледао се свега и свачега боравећи у овој земљи, али је толико уживао
да не жали што је тамо отишао.
Одговор: _________________.
12. У следећем примеру подвуци придеве и придевске заменице у дативу:
Као типичном Војвођанину, највише му годи што је у овом лепом делу западне
Гамбије све равно, а малим аутомобилима зачас се стиже свуда, па се догађа да се
својој породици ујутру јави с једног, а увече с другог краја земље.
13. У следећем примеру подвуци предлоге:
Кад је посетите после неколико дана, Ваш поклон ни по чему више неће личити на
почетни материјал и нико неће знати од чега је Ваша корпа стварно направљена.
14. У следећем примеру подвуци синтагме у присвојном генитиву:
Од пет мојих пријатеља који су гледали филм о почецима британског рока, само
један је из Београда, а остали су углавном дошли аутобусом, док је Ану довезао
Лука, старији брат наше комшинице.
15. У следећој реченици подвуци несвршене прелазне глаголе:
Завршавајући ручак, пуковник се исправи и устаде, па приђе прозору. Неко време је
смишљао поклон за своју унуку, а онда се вратио у салон, у коме после ручка
обично пије кафу и прима госте, ако их буде.
16. Заокружи слово испред примера у ком прилог има функцију (службу) одредбе за
начин:
а) Сад плаши мечку решетом.
в) Пристао је преко воље.
б) Трчи као да га јуре.
г) Другарски ти кажем.
17. Заокружи слово испред примера са именским предикатом:
а) Стани на лопту.
в) Били смо заборавили.
д) Слушај добро!
б) Јабука је пола здравља.
г) Не причај свашта.
18. Заокружи слово испред пасивне реченице:
а) Пера се сунча на крову.
в) Тражи се карта више.
б) Назебао сам.
г) Окупај се, па у кревет.
19. У следећем примеру подвуци глагол у одричном облику:
Нерасположен сам јер ми је Мика забранио да излазим, па ми се не ради ништа.
20. У следећем примеру подвуци придев који нема компаратив:
Скрени лево, па кад видиш једну жуту зграду и мали киоск, ту стани, изађи и позови
ме на фиксни телефон.

Прегледао:______________________________

Укупно поена:______________

Школска 2014/15.

Републичко такмичење ученика основних школа
из српског језика и језичке културе
VII разред
решења
1. Буцмаст и проћелав, брадат и бркат, с наочарима на канапче, Сима Павловић,
55-годишњи геометар(,) из Речице код Ниша, јесте велики путник, али није авантуриста.
2. отац
Марица лисац
ђак
марка
препелица
предак
3. Био је веома уморан од напорног рада, па се освежио хладном водом.
4. У овако многољудном граду водоводи би морали бити модерни и сигурни, а не да се,
чим ниво воде скочи, вода мути, а градоначелник црвени пред камерама.
5. а), г), ђ)
6. Једном је, док је био у Замбији, залутао (у) неко село, (у) кућу покривену трском.
7. Афричка паприка је толико љута да је зову „отров“.
8. СЕБЕ: акузатив (једнине), ГОМИЛУ: акузатив (једнине), СВАШТА: акузатив (једнине)
9.
Лице
Број
Род
Глаг. облик
ЈЕ ЈЕЛО
треће / 3.
једнина / јд.
средњи
перфекат
СУ СЕ ПУШИЛА треће / 3.
множина / мн.
средњи
перфекат
10. Распитујемо се за рукавице, а наш саговорник се на то и такво питање грохотом смеје,
предочавајући нам да оне тамо просто не постоје – нико их не би користио.
11. 3 (три).
12. Као типичном Војвођанину, највише му годи што је у овом лепом делу западне
Гамбије све равно, а малим аутомобилима зачас се стиже свуда, па се догађа да се својој
породици ујутру јави с једног, а увече с другог краја земље.
13. Кад је посетите после неколико дана, Ваш поклон ни по чему више неће личити на
почетни материјал и нико неће знати од чега је Ваша корпа стварно направљена.
14. Од пет мојих пријатеља који су гледали филм о почецима британског рока, само један
је из Београда, а остали су углавном дошли аутобусом, док је Ану довезао Лука, старији
брат наше комшинице.
15. Завршавајући ручак, пуковник се исправи и устаде, па приђе прозору. Неко време (је)
смишљао поклон за своју унуку, а онда се вратио у салон, у коме после ручка обично пије
кафу и прима госте, ако их буде.
16. г)
17. б)
18. в)
19. Нерасположен сам јер ми је Мика забранио да излазим, па ми (се) не ради ништа.
20. Скрени лево, па кад видиш једну жуту зграду и мали киоск, ту стани, изађи и позови
ме на фиксни телефон.

