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Шифра: _________________________ 

Школска 2018/2019. година              

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА УЧЕНИКЕ VII РАЗРЕДА  

 

1. У сљедећој реченици издвој субјекат и одреди му врсту: 

Ни у једном аутобусу није било Милана. 

____________________________________________                                           (2х2)_____ 

                                                                                                                            

2. Повежи именицу ДУША у датим изразима са одговарајућим значењем (на линију упиши 

одговарајући број). 

      1.познавати неког у душу          ______     бити нечији присталица 

2. завирити некоме у душу        ______    окријепити се 

3. удахнути душу                       ______    познавати неког веома добро 

4. бити душом уз неког              _____     упознати нечије мисли и осјећања  

5. повратити душу                     ______     оживјети (некога)                                                                                                 

        (5)_____ 

3. Означи ријеч у којој се налази безвучни уснени консонант. 

а) КОС     б) ДАН        в) БИЈЕГ     г) ЏЕП 

                                                                                                                                              (3)_____ 

4. У сљедећем низу подвуци  глагол код којег префикс не мијења глаголски вид. 

ЗАПИСАТИ, НАУЧИТИ, ПРЕБАЦИТИ, ПОМИСЛИТИ, ПРЕЛЕТЈЕТИ   

                                                                                                                                               ( 3)_____ 

5.   У РЕЧЕНИЦИ У зору дјечак полако крену низ планину одреди:    

 а) глаголски облик глагола у реченици:____________________ 

б) врста ријечи: У_______________, полако____________, низ_______________ 

                                                                                                                                                (8)_____ 

6. Напиши збирне именице сљедећих именица: 

           Лист_____________; теле________________; дугме________________; 

(3)_____ 
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7. На линију испод препиши личне замјенице које препознајеш у реченици.  

а) Рекао сам му да од ње и њеног брата узме оне књиге. 

 

______________________________________________ 

    

б) Напиши падеж издвојених замјеница:___________________ 

                                                                    ____________________ 

 (4х2)_____ 

8. Напиши: 

а) 2. лице једнине презента глагола ПРЕПИСАТИ:____________________ 

б) 3. лице множине аориста глагола ЛЕЋИ:____________________________ 

в) 1. лице множине перфекта глагола СЛАВИТИ:___________________ 

г) 3. лице једнине простог футура I глагола НОСИТИ:___________________ 

                                                                                                                                          (4х3)_____ 

 

9. Означи тачан одговор: 

  Глагол ТЕЛЕФОНИРАТИ је по глаголском виду: 

а) свршени                          б) несвршени                        в) двовидски (свршени и несвршени) 

 

  (3)_____ 

 

10. Одреди службу (функцију) и падеж подвучених ријечи у реченици. 

Она је узбуђено погледала Марка и своје госте, а онда јој је нервозно заиграла рука на столу. 

                                   СЛУЖБА (ФУНКЦИЈА)                   ПАДЕЖ 

  Своје госте             ______________________             ________________ 

  Рука                    ________________________             ________________                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                            (4х2)_____ 

11.   Од именице ГРАНА збирна именица гласи _______________. 

        Ову именицу смо извели уз помоћ наставка ___________. 

        У збирној именици која је настала извршена је гласовна промјена која се 

зове______________________. 

    

                                                                                                                                           (6)_____ 
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12.   У сљедећој реченици подвуци (заокружи) замјеницу у функцији правог (ближег) објекта. 

Ни од кога нисам желио да узимам, никога да молим, а свакоме сам помогао.                 (5)_____ 

 

13.  Означи исправне облике: 

а)  натприродно-надприродно 

б)  деветци-деветки  (од деветка) 

в)  другарицин-другаричин 

г)  директорки-директорци 

д) безсраман-бесраман                                                                                                               (5)_____ 

 

14.  Ако прва два безвучна сугласника у ријечи СПОРИТИ замијенимо њиховим звучним 

парњацима добићемо ријеч која гласи ________________________. 

Синоним ове добијене ријечи гласи___________________________.                                (8)______ 

 

15. Екавске облике ријечи претвори у ијекавске облике. 

    Забележи -    _________________ 

    После -       _________________ 

    Смео -            _________________ 

    Загрејао -      _________________                                                                                       (8)______ 

 

16. Препиши сљедећу реченицу писаним ћириличним словима при том пазећи да поштујеш 

правописна правила. 

ЈЕ СТЕ ЛИ ЗНАЛИ ДА ЈЕ ОН НАЈ БОЉИ ПРОФЕСОР КОЈИ ЈЕ ИКАТ РАДИЈО У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ СВЕТИ САВА У НОВОМ ГРАДУ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                  (11)_____ 

 

С Р Е Ћ Н О!  

 

Број могућих бодова: 100 

                                 

Број освојених бодова: __________ 

                                                                    

Ранг: __________ 

                         

Прегледао/ла: __________________________________                                                                                               

 

 


