
Школска 2013/2014. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

I разред 

Шифра: _____________________________________________________________ 

 

Бр. Питања Поени 

1. Мирослављево јеванђеље писано је: 

а) старословенским језиком, глагољицом     б) старословенским језиком, ћирилицом 

в) српскословенским језиком, глагољицом     г) српскословенским језиком, ћирилицом 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

2. Заокружи слово испред морфолошких одлика речи мħсли:  

а) именица женског рода, генитив једнине          б) глагол у 2. лицу једнине императива 

в) именица женског рода, генитив множине        г) глагол у 3. лицу једнине презента 

 

3. Која група консонаната у ужем смислу (шумних сугласника), с обзиром на начин 

пролаза ваздушне струје, нема у српском језику ниједног члана који спада у двоуснене 

или усненено-зубне консонанте? _____________________________ 

 

 

4. Усправним цртама подели следеће речи на слогове: 

у т в р д и т и          з а р з а т и             н е ј е д н а к о с т 

 

 

5. Подвуци властита имена која имају дугоузлазни акценат у номинативу и допуни 

реченицу. 

Сима,   Дана,   Мира,   Мила,   Сања,   Ленка                                                                                               

У вокативу ових именица (са дугоузлазним акцентом) тај акценат се мења у 

____________________________________. 

                  (напиши име падежа)                                        

 

6. Наведи: 

а) звучне африкате: _________           б) безвучни дентални струјни сугласник: _____ 

в) билабијални сонант:  ______           г) веларни фрикатив:   ______________________ 

 

7. Инструментал једнине именице веш гласи вешом а не вешем, зато што: 

а) не треба понављати исти вокал у суседним слоговима; 

б) ова именица има посебну промену; 

в) једносложне именице имају увек наставак -ом. 

 Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

8. Допуни следеће реченице: 

а) Лабијализовани високи вокал је _______. 

б) Ниски, нелабијализовани вокал је _______. 

 

9. Разврстај дате примере према типу алтернације коју илуструју: 

бурегџиница,  прашина,  ораси,   инаџија 

 
Фонолошки условљене алтернације  Морфолошки условљене алтернације  

  

 

 

 



Бр. Питања Поени 

10.  2. 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 

 

 

11. Заокружи слова испред синтагми у којима именицу племе треба изговорити са дужином 

на последњем слогу: 

а) старог племена                   б) уједињена племена                   в) неколико племена 

г) хиљаду племена                     д) са целим племеном                      ђ) од свих племена 

 

12. Допуни реченице одговарајућим облицима именице Токио: 

 

а) Он је родом из ____________________. 

б) Задовољан сам ___________________ као уређеним градом. 

 

13. Ако посматрамо промену л у о у деклинацији, једна од именица не припада доњем низу. 

Подвуци је: 

владалац,  стваралац,  талац,  илегалац,  староседелац,  мислилац 

 

 

14. Акцентуј пример под б) тако да промениш и интонацију и дужину: 

а) спėсти  →  б) спасти 

Напиши без акцената како гласи радни глаголски придев (у мушком роду једнине) 

једног и другог глагола:      а) ______________________           б) _____________________ 

 

15. Подвуци речи које нису правилно написане: 

определење, једанпут, Београђанци, финалискиња, гангстер, претчас   

 

 

16. Напиши именицу јунак у генитиву једнине и акцентуј је: 

 

__________________________ 

 

17. Заменица твој (у облику без сажимања) у локативу једнине може имати: 

а) покретни вокал у                                            б) покретни вокал е 

в) и покретни вокал е и покретни вокал у          г) покретни вокал а 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

18. Препиши дату реченицу писаним словима. 
 

НАРОД ХРИШЋАНСКЕ ВЕРЕ, КОПТИ, ПОТОМЦИ СУ ХАМИТСКИХ ЕГИПЋАНА. 

___________________________________________________________________________ 

 

19. Подвуци именице граматичког женског рода: 

врата, кост, гост, зоб, овас, зараван, кола, кубе 

 

 

20. Заокружи слово испред начина творбе којим се добијају збирни бројеви у српском 

језику: 

а) слагање     б) комбинована творба     в) творба претварањем     г) извођење 

 

 

 

Прегледао: ________________________                   Укупно поена: _______________ 

 



Школска 2013/2014. година 

Републичко такмичење ученика средњих школа 

из српског језика и језичке културе 

I разред 

 

РЕШЕЊА 

 

1. г) 

2. а) 

3. африкате (сливени) 

4. у| т в р |д и |т и      з а |р |з а |т и         н е| ј е д| н а |к о с т 

5. Сима, Дана, Мира, Мила, Сања, Ленка; дугосилазни 

6.  а) Џ, Ђ;  б) С;  в) М;  г) Х 

7. а) 

8. а) У , б) А 

9.  

Фонолошки условљене алтернације  Морфолошки условљене алтернације  

бурегџиница,  инаџија прашина, ораси 

 

10.   а), в) 

11. в), г), ђ) 

12. а) Токија; б) Токиом 

13. илегалац 

14. б) спĕсти; а) спасао, б) спао 

15. определење, једанпут, Београђанци, финалискиња, гангстер, претчас    

16. јунėка  

17. а) 

18. Народ хришћанске вере, Копти, потомци су хамитских Египћана. 

19. врата, кост, гост, зоб, овас, зараван, кола, кубе 

20. г) 

 

 

 



 


