
 Школска 2012/13. година 

Републичко такмичење ученика основних школа 

 из српског језика и језичке културе 
VII разред 

Шифра:___________________________________________________________  

 

 

 

 

поени 

1. У следећем примеру подвуци неодређене заменице: 

Неки људи су се у нечијем стану некако договорили да се некад негде састану и 

неколико сати о нечему поразговарају. 

 

2. Заокружи слова испред примера у којима све подвучене речи конгруирају са 

именицом соба: 

а) Лепа и пријатна, Марина је своју собу уредила веома укусно. 

б) Лепа и пријатна, Маринина соба је веома пространа. 

в) Лепа и пријатна, Маринина сестра нема своју собу. 

г) Лепа и пријатна, соба је пуна Марининих графика. 

 

3. У којим категоријама глагол конгруира са именицом у примеру: Никола не воли 

уметничко клизање?                     

                                     лице,  број,  род,  падеж,  степен поређења  

                 Подвуци тачне одговоре. 

 

4. У следећем примеру подвуци изведене именице: 

Два крокодилчића била у баруштини и срела жапца, јежа и гуштера. 

 

5. Заокружи слова испред комуникативних реченица које се не састоје од више 

независних реченица: 

а) Објаснио ми је Милан да ћу се нервирањем и бригом само још више уморити. 

б) Стигавши кући, позвах Милана, који није одмах чуо телефон, те сам дуго чекао. 

в) Милан ми је испричао како редовно вежба и припрема се за такмичење. 

г) Да је пушење штетно, познато је свима, а да је и скупо, то знају само пушачи.  

 

6. Заокружи слово испред облика којим  би се могле заменити конструкције 

подвучене у следећем примеру: 

Прогласили су их за судије, иако су их сматрали за варалице. 

а) номинативом   б) дативом    в) акузативом     г) инструменталом      

 

7. Заокружи слова испред примера у којима је употребљен логички субјекат: 

а) Пера осећа вртоглавицу.          б) Пери ништа није јасно. 

в) Пери се спава.                           г) Пери смо послали писмо. 

 

8. У следећем примеру подвуци именице чија је граматичка основа једнака корену: 

Неки ловци сматрали су да је Васина кућа неподесна за преноћиште и предлагали 

да се позове шеф горске службе и да се замоли да им пронађе бољи смештај. 

 

9. Подвуци све речи које су у овом примеру употребљене тако да имају вокал 

предњег реда као наставак за облик: 

Мојој мајци допада се савремена музика, али у позоришту гледа само класичан 

репертоар, и то искључиво познате комедије. 

 

10. Заокружи слова испред узвичних независних реченица: 

а) Што је укусна паприка!          б) Да се још дуго овако састајемо! 

в) Нека ти је са срећом!               г) Како га је погледала!  

 

11. Заокружи слова испред примера у којима је исправно употребљена цртица: 

а) Аутопут Београд-Загреб тренутно је блокиран.          б) Доћи ћу за два-три сата. 

в) Ако не дођу ни до шест сати - значи да су нестали.    г) Почиње 40-дневни пост. 

 



12. Заокружи слова испред примера у којима је граматички субјекат исказан 

синтагмом: 

а) Данас је мог малог брата изненада јако заболела глава. 

б) Сваки час се на сцени појави организатор. 

в) Привиђају ми се нека чудна бића. 

г) Наш је комшија права добричина! 

 

13. Заокружи слово испред пасивне реченице: 

а) Тај догађај препричава се по целој школи.   б) Кожа се у води брзо смежура. 

в) Жика се претвара у праву цепидлаку.    г) Чаша пуна сока пресијавала се на 

сунцу. 

 

14. Одреди категорије променљивих речи у примеру Сваки дан пењемо се овим 

стрмим степеницама: 

 

 Падеж Број Род 

сваки    

стрмим    
 

 

15. У следећем тексту подвуци придевске заменице у акузативу: 

Покушали смо свашта, али нисмо постигли никакав резултат. Председник мисли 

да је сваки труд узалудан, али нама се чини да вреди испробати још нека решења, 

јер се неке могућности запажају тек ако их озбиљно тражите, а нама никакав труд 

неће бити тежак ако можемо постићи какав успех и бар некога ослободити 

сувишног посла. 

 

16. Препиши следећи пример исправљајући грешке у правопису и интерпункцији: 

Док сам излазио из сале, запитао сам се, дали је Петар  Живковић  мој учитељ 

икада видео прави аутомобил? ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

17. У следећем тексту подвуци несвршене прелазне глаголе: 

Завлада тишина, и у тој тишини господин Бленк замишља како чује ветар, снажан 

ветар који дува кроз дрворед негде у близини, али да ли је тај ветар стваран или не, 

он не зна. Он завршава облачење и осврће се око себе, јер је помислио да га неко 

посматра. 

 

18. У следећем примеру подвуци речи у којима уочаваш суфиксе: 

Наталијин пратилац носи црни огртач, а њена пријатељица посматра их кроз 

дурбин из кућице на врху малог узвишења. 

 

19. Из дате реченице издвој облик прелазног глагола. Шта му треба додати  да би се 

добило 1. лице једнине аориста: 

Кад год Јелена прочита песму, Павле се окрене према њој. 

а) наставак -ше          б) задњонечани сугласник који нема звучног парњака 

в) предњонепчани сонант     г) наставак -ух      

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

20. У следећем примеру подвуци синтагму чија је главна реч у номинативу: 

Рекреативни спорт тамо још увек сматрају правим луксузом, мада терен за 

кошарку или полигон за вежбање има свако веће насеље. 

 

 

 

Прегледао:______________   Укупно поена:_____________________ 



 

 

Школска 2012/2013. година 

Републичко такмичење ученика основних школа 

из српског језика и језичке културе 

VII разред 

РЕШЕЊА 

1.Неки људи су се у нечијем стану некако договорили да се некад негде састану и 

неколико сати о нечему поразговарају. 

2. б), г) 

3. лице,    број,       род,          падеж,         степен поређења 

4. Два крокодилчића била у баруштини и срела жапца, јежа и гуштера. 

5. а), в) 

6. г) 

7. б), в) 

8. Неки ловци сматрали су да је Васина кућа неподесна за преноћиште и предлагали да се 

позове шеф горске службе и да се замоли да им пронађе бољи смештај. 

9. Мојој мајци допада се савремена музика, али у позоришту гледа само класичан 

репертоар, и то искључиво познате  комедије. 

10. а), г) 

11. б), г) 

12. в), г) 

13. а) 

14 

  Падеж Број Род 

сваки акузатив једнина мушки 

стрмим инструментал множина женски 

15. Покушали смо свашта, али нисмо постигли никакав резултат. Председник мисли да је 

сваки труд узалудан, али нама се чини да вреди испробати још нека решења, јер се неке 

могућности запажају тек ако их озбиљно тражите, а нама никакав труд неће бити тежак 

ако можемо постићи какав успех и бар некога ослободити сувишног посла. 

16. Док сам излазио из сале, запитао сам се да ли је Петар Живковић, мој учитељ, икада 

видео прави аутомобил. 

17. Завлада тишина, и у тој тишини господин Бленк замишља како чује ветар, снажан 

ветар који дува кроз дрворед негде у близини, али да ли је тај ветар стваран или не, он 

(не)зна. Он завршава облачење и осврће се око себе, јер је помислио да га неко посматра. 

18. Наталијин  пратилац носи црни огртач, а њена пријатељица посматра их кроз дурбин 

из кућице на врху малог узвишења. 

19. б) 

20. Рекреативни спорт тамо још увек сматрају правим луксузом, мада терен за кошарку 

или полигон за вежбање има свако веће насеље. 


