Д Р У Ш Т В О З А С Р П С К И Ј Е З И К
И К Њ И Ж Е В Н О С Т С Р Б И Ј Е

Школска 2021/22.

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

Питања

Поени

1. Одреди број независних реченица у следећој комуникативној:
Игуман, видећи да је кнез озбиљно одлучио селити се из отаџбине, није се могао усудити
да га одговара, него му се срце стеже од жалости, па стаде да плаче као мало дијете кад се
због нечега горко ражалости. ____________________
2. У следећу реченицу упиши неопходне интерпункцијске знаке:
Чувај се оче Серафиме а нама пошаљи кад пристигнеш у Млетке добре вести и поздрави
нам оца Марка нашег земљака и побратима нашу узданицу.
3. Када се на облик трећег лица једнине презента глагола СИЋИ дода безвучни струјни
предњонепчани сугласник, добија се:
а) прво лице једнине презента
б) друго лице једнине презента

в) прво лице једнине аориста
г) друго лице једнине аориста
Заокружи слово испред тачног одговора.
4. Међу следећим речима подвуци глаголе са акцентом на трећем слогу:
испоручивати објашњење запиткивати
располутити предуговор
5. Додавањем наставка -ћи на основу која је подударна с обликом трећег лица множине
презента гради се глаголски облик који је:
а) прост и неличан
в) сложен и личан
б) сложен и неличан
г) прост и личан
Заокружи слово испред тачног одговора.
6. У следећем примеру подвуци свршене прелазне глаголе:
Запитала се где је Ненад и помислила на њихов договор од јуче, па је позвала Ивану, али
је затим одустала од разговора с њом, сетивши се да она не зна за тај договор, те је
започела неки други посао, који ју је веома радовао.
7.
Предводници нису откривени.
Подвучени део именице у овом примеру представља:
а) творбену основу
в) корен
б) граматичку основу г) префикс
Заокружи слово испред тачног одговора.
8. Одреди граматичке категорије подвучених глагола у следећем примеру:
Још тада су нам били наредили(1) да седнемо(2).
ГЛАГОЛСКИ ВИД

ЛИЦЕ

БРОЈ

ГЛАГОЛСКИ
ОБЛИК

(1) су били наредили
(2) седнемо

9. Одреди граматичке категорије подвучених именица у следећем примеру:
О месту за одлагање камења(1) разговараћемо за неки дан(2).
РОД

(1) камења
(2) дан

ПАДЕЖ

БРОЈ
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Бр.

Питања

Поени

10. Овај планински врх узвишенији је од свих за које знамо.
Подвучени облик придева је:
а) позитив

б) компаратив

в) суперлатив

Заокружи слово испред тачног одговора.
11. Заокружи слово испред сваког примера у ком уочаваш зависне реченице у напоредном
односу:
а) Похвалићу те ако освојиш сребро или злато.
б) Рекли су му да дође или да пошаље свог заменика.
в) Јавила нам се кад је дошла, али није рекла где је.
г) Ако не знате где бисте ишли на одмор и ако желите добре понуде, јавите се нама.
д) Понеси алат, а за остало ћу се ја побринути.
12. У следећем примеру подвуци предлоге уз које стоји именица у акузативу:
Док је улазио у хол, није приметио корпу за кишобране, па се, с кишобраном у руци,
освртао тражећи по холу гардеробу или слично место на ком се остављају ствари.
13. Одреди врсте зависних реченица у следећим примерима:
Питали смо се чија оловка је најлепша.
______________________
Веровала је да ће се вратити на време.
______________________
Разговарао је с нама да би добио на времену. ______________________
14. Заокружи слово испред сваког примера у ком је одредба исказана зависном реченицом:
а) Спремили смо се веома брзо.
г) У судници траје расправа.
б) Кад је пао мрак, упалиле су се светиљке.
д) Где видим згодно место,
в) Људи нас избегавају због твог чудног држања.
зауставићу ауто.
15. Заокружи слово испред сваког примера у ком је субјекат исказан синтагмом:
а) Ловци се изгубише у шуми.
г) То зна сваки ђак.
б) Чудно је да се толико плашиш.
д) Донесите нам још топле воде.
в) Затекла нас је нова вест о невремену.
16. Одреди у којим категоријама се подвучена реч у следећем примеру слаже са именицом:
Марија је насмејана.

Одговор: ______________________________.

17. У следећем примеру подвуци главну реч (центар) придевске синтагме:
То чудно мајчино понашање код Алисе је произвело способност потпуно несебичног
пожртвовања.
18. У следећим речима заокружи акцентовани слог:
доброчинитељ
смислити
опомена
отирач
19. Заокружи исправно написане скраћенице:
и тако даље: итд. / итд
то јест: тј / тј.
доктор: др / др. / д–р.
20. У следећем примеру подвуци све придевске заменице у облику женског рода:
С нашим кућама није лако: сваки прозор треба проверити и сваку надстрешницу
причврстити, а ако се у некој кући појави влага, онда све укућане ми морамо збринути
док неко не реши тај проблем.
Прегледао:_____________________

Укупно поена:______________
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решења
1. три (3)
2. Чувај се, оче Серафиме, а нама пошаљи, кад пристигнеш у Млетке, добре вести(,) и поздрави нам
оца Марка, нашег земљака и побратима, нашу узданицу.
3. б)
4. испоручивати објашњење запиткивати
располутити предуговор
5. а)
6. Запитала се где је Ненад и помислила на њихов договор од јуче, па (је) позвала Ивану, али је затим
одустала од разговора с њом, сетивши се да она не зна за тај договор, те (је) започела неки други
посао, који ју је веома радовао.
7. б)
8.
ГЛАГОЛСКИ ВИД

ЛИЦЕ

БРОЈ

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК

(1) су били наредили

свршени

треће / 3.

множина / мн. / пл.

плусквамперфекат

(2) седнемо

свршени

прво / 1.

множина / мн. / пл.

презент

9.
РОД

ПАДЕЖ

БРОЈ

(1) камења

средњи

генитив

једнина / јд. / сг.

(2) дан

мушки

акузатив

једнина / јд. / сг.

10. б)
11. б), г)
12. Док је улазио у хол, није приметио корпу за кишобране, па се, с кишобраном у руци, освртао
тражећи по холу гардеробу или слично место на ком се остављају ствари.
13. изрична (реченица); изрична (реченица); намерна / финална (реченица)
14. б), д)
15. в), г)
16. У лицу и броју. / лице, број
17. То чудно мајчино понашање код Алисе је произвело способност потпуно несебичног
пожртвовања.
18. добро чи нитељ
сми слити
о помена
о ти рач
19. и тако даље: итд. / итд
то јест: тј / тј.
доктор: др / др. / д–р.
20. С нашим кућама није лако: сваки прозор треба проверити и сваку надстрешницу причврстити, а
ако се у некој кући појави влага, онда све укућане ми морамо збринути док неко не реши тај проблем.

