Школска 2014/2015. година
Републичко такмичење ученика средњих школа
из српског језика и језичке културе
II разред
Шифра: ____________________________________________________________
Бр.
Питања
1. Допуни реченицу именом аутора:

2.

3.

4.

5.

Рјечник из књижевних старина српских написао је ______________________________
1863/64. године.
Према датим екавским, напиши ијекавске облике:
а) певушити ______________________ б) певац __________________________
в) песма ______________________
У следећем низу откриј глас који му не припада и подвуци га:
Б,
Ф,
В,
П,
Д, М
Распореди дате примере на одговарајућа места у табели.
док, можда, пак, упркос, између, мада
Предлози
Везници

Речце

Подвуци придеве у следећој реченици.
Органске ћелије су добиле име по монашким ћелијама, јер су сличног облика.

6.

Напиши инструментал множине именице РАНАЦ ако она не проширује основу у
множини:
_________________________

7.

Заокружи слово испред инфинитива глагола који у императиву гласи приспиј:
а) приспети

8.

б) приспјети

в) приспати

г) приспавати

Подвуци примере у којима је глас ж настао јотовањем.
дружина, режем, нижи, снежан, сналажљив

9.

Заокружи исправно написане речи:
1. а) сумљати
б) сумњати

2. а) протестни

б) протесни

3. а) ранораниоц

4. а) предчас

б) претчас

б) раноранилац

10. Подвуци заменице које нису присвојне.
свог, некаквог, њеног, њих, свих, његових, таквих

Поени

Бр.
11. Напиши да ли је глагол прелазни или непрелазни:

Поени

а) укуцати
__________________ б) марширати __________________
в) говорити
__________________ г) спутавати __________________
12. Подвуци датив збирног броја према основном броју два:
двома, двама, двема
13. Напиши којој врсти речи припада подвучени пример у реченици.
Чекао је близу две године. ______________________
14. У Правопису се наводи да један глагол може имати два облика радног глаголског
придева: сио и сјео. Заокружи слово испред инфинитива тог глагола:
а) сјести

б) сести

в) сједјети

г) сједити

15. Заокружи слова испред глагола код којих акценат прелази на проклитику:
а) не причам б) не говорим в) не кажем г) не разговарам д) не беседим
16. Према следећим речима и изразима напиши одговарајуће скраћенице:
то јест

на пример

доктор

такозвани

17. Подвуци облике глагола желети у којима је обавезна постакценатска дужина (иза
првог слога):
желим, желела, желећи, желећу, желесмо
18. Заокружи слово испред реченице у којој је глагол у аористу.
а) Виде ли ти њега?
в) Види ти њега!

б) Видели, а нису веровали!
г) Видиш ли ти њега?

19. Заокружи слово испред инфинитива глагола који у императиву гласи нестај:
а) нестајати

б) стати

в) стајати

20. Препиши следећу реченицу тако што ћеш исправити грешке у њој:
Чим се предамном указао отвор, вратио ми се и глас, кога сам одавно изгубила.
__________________________________________________________________________
Прегледао: ________________________

Укупно поена: _______________

Школска 2014/2015. година
Републичко такмичење ученика средњих школа
из српског језика и језичке културе
II разред
РЕШЕЊА
1. Ђура/Ђуро Даничић
2. а) пјевушити, б) пијевац, в) пјесма
3. Д
4.
Предлози
упркос, између

Везници
док, мада

Речце
можда, пак

5. Органске ћелије су добиле име по монашким ћелијама, јер су сличног облика.
6. ранцима
7. б)
8. дружина, режем, нижи, снежан, сналажљив
9. 1. б); 2. а); 3. б); 4. б)
10. свог, некаквог, њеног, њих, свих, његових, таквих
11. а) прелазни, б) непрелазни, в) прелазни, г) прелазни
12. двома, двама, двема
13. прилог
14. а)
15. а), в)
16.
то јест

тј.

на пример

нпр.

доктор

др

такозвани

тзв.

17. желим, желела, желећи, желећу, желесмо
18. а)
19. а)
20. Чим се преда мном указао отвор, вратио ми се и глас, који сам давно изгубила.

