
Школска 2015/2016. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

II разред 

Шифра: ____________________________________________________________ 

Бр. Питања Поени 

1. Напиши којим је изговором писан Српски рјечник Вука Караџића: 

  

______________________________  

 

 

2. Према датим екавским, напиши ијекавске облике: 

а) застаревати  ______________________     б) засести  __________________________ 

 

 

3. У речи ЈЕДИНСТВО затворени слог: 

 

а) има краткоузлазни акценат      б) има краткосилазни акценат     

                  в) има дугоузлазни акценат             г) није акцентован 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

4.  Распореди дате заменице на одговарајућа места у табели. 

свога,  собом,  сваколиких, свачега, свачијег 

Именичке заменице Придевске заменице 

  
 

 

5. Допуни табелу: 

овако  онако 

оволико толико  

 дотле донде 
 

 

6. Напиши заменицу која нема облик номинатива:   

                                    _________________________ 

 

 

7. Напиши предњонепчане неназалне сонанте: 

                                                                                _____________________ 

 

 

8. Одреди  род, граматички број и деклинациону врсту именице УСТА: 

  

а) род: ___________________   б) број: _________________  

в) врста: _________________ 

 

9. Заокружи слова испред исправно написаних речи: 

1.  а) сломијем                  б) сломим                   2. а) ревносан                     б) ревностан              

3. а) предчас                    б) претчас  

 

10. Допуни следећу реченицу: 

Кад се именица огледалце у једнини мења по првој врсти, њен датив гласи 

____________________, а кад  се у једнини мења по другој врсти, њен генитив гласи 

______________________. 

 



Бр. Питања Поени 

11. Напиши да ли је глагол прелазни или непрелазни: 

 

а) сијати __________________   б) смањити __________________ 

в) грмети __________________ г) белити __________________ 
 

 

12. Допуни реченицу одговарајућим обликом броја ОБОЈЕ: 

 

Милан и Јелена су прочитали исту књигу и _______________________им се допала. 

 

13. У следећем низу подвуци именске речи: 

 

трчање, полако, тркати се, троје,  тробрзинац,  неколики, трострука 

 

 

14. Напиши друго лице множине императива глагола СПОЈИТИ: 

___________________________ 

 

 

15. Заокружи слова испред правилно написаних примера: 

 

1. а) двадесет двојка   б) двадесетдвојка       в) двадесет-двојка    

2. а) ауто портрет        б) аутопортрет           в) ауто-портрет 

 

16. Подвуци променљиве скраћенице. 

МУП, ЕУ, ОШ, САНУ, ПТТ, РТС 

 

 

17. Напиши како гласи граматичка, а како творбена основа именице АПОТЕКАРКА: 

 

а) граматичка: _________________     б) творбена: ___________________ 

 

18. Напиши 3. лице множине презента следећих глагола: 

 

трептати _____________ помоћи _______________ извинути се ______________ 

 

19. У следећој реченици подвуци именице у генитиву једнине: 

 

Ако се небо црвени на западу током сумрака, то је показатељ доласка мирног 

времена, а ако се у зору црвени на истоку, то указује на пролазак мирног времена. 

 

 

20. Напиши у ком је роду, броју и падежу подвучена заменица. 

 

Највише врста цвећа које ненеговано расте у природи може да се види на југу 

Африке. 

 

а) род: ___________________  б) број: __________________  в) падеж: _____________ 

 

 

 

Прегледао: ________________________                   Укупно поена: _______________ 

 

 



Школска 2015/2016. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

II разред 

РЕШЕЊА 

1. ијекавским 

2.  а) застаријевати; б) засјести   

3.  в)  

4.  

Именичке заменице Придевске заменице 

собом, свачега свога, сваколиких, свачијег 

5.  

овако тако онако 

оволико толико онолико 

довде дотле донде 

6. себе (се) 

7. Ј, Љ 

8. а) средњи; б) множина;  в) прва/I 

9. 1. б); 2. б); 3. б)  

10.  Кад се именица огледалце у једнини мења по првој врсти, њен датив гласи 

огледалцу, а кад  се у једнини мења по другој врсти, њен генитив гласи 

огледалцета. 

11. а) непрелазни; б) прелазни; в) непрелазни; г) прелазни 

12. обома 

13. трчање, полако, тркати се, троје,  тробрзинац,  неколики,  трострука 

14.  спојте  

15. 1. б),  2. б) 

16. МУП, ЕУ, ОШ, САНУ, ПТТ, РТС 

17. а) апотекарк-;   б) апотекар-  

18. трепћу; помогну; извину се / се извину  

19. Ако се небо црвени на западу током сумрака, то је показатељ доласка мирног 

времена, а ако се у зору црвени на истоку, то указује на пролазак мирног времена.  

20. а) средњи;  б) једнина;  в) номинатив 

 


