
Шифра: ______________________                                                             Школска 2018/19. година 

 

 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

1. Пажљиво прочитај наведени одломак, јер су сљедећа питања у вези са  тим текстом: 

 

Вељко сад с тијем барјаком и с писмом скупи готово 100 којекаквих бјегунаца и дође у село 

Подгорац, те онђе опколи некаква бега у кули. Истина да с бегом није било више од десетак-

петнаест душа, али је кула била тврда, зато му дању нијесу могли ништа учинити; а кад буде 

увече, Вељко нађе у селу неколико буради и каца, те их напуни сламом и сијеном, и 

приваљавши под кулу, запали, те тако упали кулу. Кад кула стане горјети, бег се преда. 

 

а) Нађи ријечи у одломку чији облик данас не припада књижевном језику, па их прво унеси 

у табелу, а затим попуни оно што се тражи у вези са тим ријечима: 

 

Ријечи Данашњи књижевни 

oблик 

Врста ријечи Падеж Функција 

     

     
                                                                                                                                  

   (____) 

  

б) Препиши из текста све безличне глаголе, па им одреди глаголски облик:  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________.       

 
   (____) 

           

 

в) Из посљедње реченице одломка текста препиши – предикате: _______________________ 

 

______________________________ и изречене субјекте: ____________________________________.         

 
   (____) 

                

г) Из одломка препиши сложене глаголске предикате: ________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________. 

  
   (____) 

 

д) Кратким усправним линијама подијели сљедеће реченице: 

 

А кад буде увече, Вељко нађе у селу неколико буради и каца, те их напуни сламом и  

 

сијеном, и приваљавши под кулу, запали, те тако упали кулу.                                       

 
   (____)  

 

 



ђ) Из прве реченице наведеног одломка препиши именице и одреди им падеж (нпр.: ? – Н. 

Г.): 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________. 

  
   (____) 

 

           е) Из наведеног одломка препиши неодређене придјевске замјенице и одреди њихову 

подврсту: 

 

____________________________________________________________________________________.    

         
   (____) 

     

           ж) Акцентуј:           Кад   кула   стане   горјети,  бег  се  преда.         

 
   (____) 

2.    Из пословице Сложна браћа нове дворе граде, а несложна и старе продају препиши, без 

понављања истих:  

 

   а) звучне предњонепчане сугласнике: _____________________________________________; 

 
   (____) 

 

   б) безвучне предњонепчане сугласнике: _________________________________________; 

 
   (____) 

 

   в) звучне зубне сугласнике: ______________________________________________________; 
 

   (____) 

 

    г) безвучне зубне сугласнике: __________________________________________________.  

  
   (____) 

 

3.    а) Напиши облик од кога је изведена ријеч безуб: а) __________________________________   и 

 

       б) Назив извршене гласовне промјене у ријечи безуб је:  ________________________________.      

 
   (____) 

 

 

С Р Е Ћ Н О! 

 

 

УКУПНО  БОДОВА: ___________             КОМИСИЈА 

 

         ______________________  

         ______________________  

         ______________________  


