
 Школска 2015/16. 

Републичко такмичење ученика основних школа 

 из српског језика и језичке културе  
VII разред 

Шифра:_________________________ 

 

1. У следећу реченицу упиши неопходне интерпункцијске знаке: 

Иако се чинило да смо близу језера наш водич дугогодишњи извиђач и планинар 

био је забринут и није му било јасно зашто шума постаје све мрачнија  

 

2. У следећем низу подвуци четворосложне речи са акцентом на другом слогу: 

захвалнија             захваљујући         замерати         заостати         заставица 

 

3. Заокружи слова испред тачних тврдњи: 

а) Глагољица је старија од ћирилице.         

б) Ћирилица је старија од глагољице. 

в) Глагољица је састављена по узору на ћирилицу. 

г) Глагољица је пре појаве ћирилице служила као грчко писмо. 

д) Ћирилица и глагољица су словенска писма. 

 

 

4. Која гласовна промена  је извршена када је од именице СЕЛО изведен придев 

суфиксом -ски? 

а) палатализација                             в) губљење сугласника       

б) промена (прелазак) Л у О             г) непостојано А                 

д) једначење по месту изговора 

 

Заокружи словo испред тачног одговора. 

 

 

5.  Одрични облик 3. лица множине имперфекта глагола гледати гласи: 

__________________________________________________________ 

Допуни реченицу. 

 

6. У следећем примеру подвуци предлоге: 

По мени, за ученике није добро да на задњем часу раде ново градиво, јер после тога 

неће имати кад да га обнове.  

 

 

7. У следећем низу подвуци именице са краткоузлазним акцентом: 

      рука,        нога,    колено,     очи,    груди,     коса,     раме. 

 

 

8. У следећем примеру подвуци речи у граматичком облику множине: 

Мноштво животиња сјатило се пред ловчеву кућу: неки само чуче иза ретког грања, 

али многи извикују пароле о животињским правима. 

 

 

9. Заокружи слово испред правилно написаног номинатива множине средњег рода 

компаратива придева ЈАСАН: 

а) најаснија             в) најјаснија          д) јасније 

б) најасније             г) јаснија               ђ) најјасније 

 

10. У следећем примеру подвуци све облике помоћних глагола: 

Школовао сам је, помагао сам јој на сваки начин, волео је исто као и своју рођену 

децу, примио је под свој кров, а она ми је на крају тако вратила! 

  

 



11. Заокружи слово испред категорије у којој се глаголи слажу (конгруирају) са 

именицама у следећем примеру: 

Гости се добро забављају, а конобарице падају на нос од посла. 

а) род      б) број     в) падеж 

 

12. На црти напиши како гласи инфинитив глагола који је у следећем примеру у облику 

пасива: 

Љуба се дуго мислио зашто се јабуке данас тако много купују, а крушке се ником не 

свиђају, па се најпосле досетио да је то због цене. 

____________________ 

 

13. У следећем примеру подвуци прилоге: 

Био сам врло мирно и послушно дете, те ни данас не могу да разумем зашто сам 

тако често извлачио батине. 

 

14. У следећем примеру подвуци заменице у акузативу: 

Онај ко није прешао бурни Атлантик у марту, у јефтиној класи исељеничког брода, 

кога нису запљускивали таласи на палуби и чију одећу није квасила влага у 

потпалубљу, тај не зна шта су муке и чега се нагледају такви путници. 

 

 

15. У Николином одговору подвуци реч на којој је реченични акценат: 

МАРИЈА: Питај Перу да ли је понео ону књигу коју је јуче купио. 

НИКОЛА: Али Пера је купио свеску! 

 

16. У следећем примеру подвуци несвршене безличне глаголе: 

Живка је почела да се буди баш кад се наоблачило и није знала да ли је већ прошао 

цео дан, па се сад смркава, или ће тек почети да свиће. 

 

 

17. Заокружи слова испред примера у којима је субјекат исказан синтагмом: 

а) Далеко се чује добар глас.                    в) У наше играче нико не сумња. 

б) Добар ауто не продаје се будзашто.    г) Машина за веш премештена је у подрум. 

 

18. У следећем примеру подвуци прилошку одредбу за место: 

Према нашим очекивањима, Ана је податке из живота првог краља Србије лако 

пронашла на интернету, и то већ у првом покушају. 

 

19. Заокружи слова испред примера у којима уочаваш придев у атрибутској функцији: 

а) У овој фасцикли налазе се важнији папири.  г) Пасуљ је здрава намирница. 

б) Милош је заиста безобразан.                           д) Ивана је моја сестра. 

в) Били смо тог лета врло срећни.                       ђ) Дете се истински потрудило. 

 

 

20. Заокружи слова испред примера у којима уочаваш прилошке одредбе за начин у 

саставном односу: 

а) Дуго је оклевао, па је на крају то ипак урадио, али нерадо и на брзину. 

б) Наставница је врло незадовољна и чак љута, мада је рекла да је наше певање 

чисто и ритмично. 

в) За ово нам је потребан човек који ће бити пристојан али оштар и говорити свом 

снагом и без устезања.  

г) За игрице користим таблет и телефон, зависи где сам и шта имам са собом. 

 

 

 

Прегледао:_____________________                                        Укупно поена:______________ 

   



Школска 2015/16. 

Републичко такмичење ученика основних школа 

 из српског језика и језичке културе  
VII разред 

 

Решења 

 

1. Иако се чинило да смо близу језера, наш водич, дугогодишњи извиђач и планинар, био 

је забринут и није му било јасно зашто шума постаје све мрачнија. 
2. захвалнија         захваљујући       замерати       заостати       заставица 

3. а), д) 

4. б)       

5. (они) не гледаху 

6. По мени, за ученике није добро да на задњем часу раде ново градиво, јер после тога 

неће имати кад да га обнове. 

7. нога, колено, коса 

8. Мноштво животиња сјатило се пред ловчеву кућу: неки само чуче иза ретког грања, 

али многи извикују пароле (о) животињским правима. 

9. г) 

10. Школовао сам је, помагао сам јој на сваки начин, волео је исто као и своју рођену 

децу, примио је под свој кров, а она ми је на крају тако вратила! 

11. б) 

12. куповати 

13. Био сам врло мирно и послушно дете, те ни данас не могу да разумем зашто сам тако 

често извлачио батине. 

14. Онај ко није прешао бурни Атлантик у марту, у јефтиној класи исељеничког брода, 

кога нису запљускивали таласи на палуби и чију одећу није квасила влага у потпалубљу, 

тај не зна шта су муке и чега се нагледају такви путници. 

15. НИКОЛА: Али Пера је купио свеску. 

16. Живка је почела да се буди баш кад се наоблачило и није знала да ли је већ прошао цео 

дан па се сад смркава или ће тек почети да свиће. 

17. а), б), г) 

18. Према нашим очекивањима, Ана је податке из живота првог краља Србије лако 

пронашла на интернету, и то већ у првом покушају. 

19. а), г) 

20. а), в) 


