
Школска 2015/2016. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

I разред 

Шифра: _____________________________________________________________ 

 

Бр. Питања Поени 

1. Заокружи слова испред тачних тврђења. 

 

а) Старословенски је прајезик словенских језика. 

б) Старословенски језик је јужнословенски језик. 

в) Старословенски језик је имао два писма: глагољицу и ћирилицу. 

г) Мирослављево јеванђеље писано је српскословенским језиком, ћирилицом. 

 

2. Подвуци именице које у номинативу множине имају дуг акценат: 

град,    реч,    мрав,    син,    слој 

 

 

3. Заокружи слова испред тачних тврђења која важе за гласове српског језика: 

 

а) Ниједан безвучни сугласник није назални. 

б) Сви уснени сонанти су назални. 

в) Међу предњонепчаним сонантима нема назала. 

г) Сви назални гласови су звучни. 

 

4. Заокружи слово испред примера у којем разликовну функцију има обележје 

звучност/безвучност: 

 

а) река : нека     б) веће : вече     в) путом : путем     г) тај : дај 

 

 

5. Подвуци предлог који може стајати и уз генитив и уз инструментал:     

изнад,    над,    под,    са,    међу,    према 

  

 

6. Усправним цртама подели следећу реч на слогове: 

 

ч о в ј е ч а н с т в о 

 

 

7. Поред акцентованих примера напиши у коју врсту речи спадају. 

 

а) дģснĮ ____________________     б) дĝсни ____________________ 

 

 

8. Заокружи слова испред примера који илуструју појаву суплетивизма: 

 

а) дете – детета   б) зао – гори   в) господин – господа    г) ја – мене   д) два – двају  

 ђ) јагње - јагњићи 

 

9. Напиши следеће именице у дативу једнине. 

 

а) тачка ___________________     б) сврха ______________________, 

 

 



 

Бр. Питања Поени 

10. Подвуци облике глагола учити који имају послеакценатску (постакценатску) дужину: 

 

учећи,  уче,  учио,  учити,  учих   

 

11. Подвуци примере  у којима  запажаш превој вокала: 

белети – белити, дотаћи – дотицати, слати – разаслати, брати - берем, звати - зовем 

 

 

12. Напиши облике граматичке множине следећих именица: 

а) трн ____________   б) зрно ______________  в) клас ______________ 

 

13. Наведи називе неличних глаголских облика у српском језику који имају род и број: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

14. Напиши којој врсти речи припада подвучени пример у реченици. 

 

Милена је отпутовала пре свих нас.  ______________________ 

 

 

15. Заокружи слова испред примера у којима је други слог наглашен, кратак и затворен: 

а) прстохват     б) претпоставити     в) викендица   г) аргентински    д) инјекција 

 

 

16. У речи ПЛАВА замени алвеоларни сонант другим алвеоларним сонантом који није 

назални, безвучни консонант замени његовим звучним парњаком, а уснено-зубни сонант 

замени назалним алвеоларним сонантом. На линији напиши тако добијену реч. 

__________________________  

 

 

17. Напиши инструментал једнине именицe СТУДИО: 

                                                                                         __________________ 

. 

 

18. Подвуци примере који су правилно написани. 

Ле  Каре, Џон Ле Каре, Роберт де Ниро, де Ниро, Винсент Ван Гог, ел Асад 

 

19. Напиши у ком је роду броју и падежу подвучена реч у следећој реченици: 

У природи нема ни награда ни казни – постоје само последице. 

 Род  Број Падеж 

казни    
 

 

20. У следећој реченици подвуци енклитике: 

Јесте ли нам обећали да ћете распремити собу чим се пробудите? 

 

 

 

Прегледао: ________________________                   Укупно поена: _______________ 

 



Школска 2015/2016. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

I разред 

 

РЕШЕЊА 

 

1. б); в); г) 

2. град,    реч,    мрав,    син,    слој 

3. а),  г) 

4. г) 

5. са 

6.  чо ê вје ê чан ê ство    

7. а) придев; б) именица  

8. б), в), г), ђ)  

9. а) тачки; б) сврси 

10. учећи, уче, учио, учити, учих  

11. белети – белити, дотаћи – дотицати, слати – разаслати, брати - берем,    

звати - зовем 

12. а) трнови;  б) зрна;  в) класови 

13. радни глаголски придев, трпни глаголски придев (редослед није битан) 

14. предлог 

15. г), д) 

16. БРАНА  

17. студиом 

18. Ле  Каре, Џон Ле Каре, Роберт де Ниро, де Ниро, Винсент Ван Гог, ел Асад 

19.  Род  Број Падеж 

казни женски множина генитив 

 

20. Јесте ли нам обећали да ћете распремити собу чим се пробудите? 

 

 

 

 


