
Школска 2015/2016. година 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

VIII разред 

Шифра: ________________________________________________ 

1. 

Ћирило и Методије су: 

а) живели у X веку нове ере.                         б) били браћа. 

в) били први словенски просветитељи.        г) живели у IX веку пре нове ере. 

д) творци првог словенског књижевног језика. 

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

2. 

Мирослављево јеванђеље писано је________________________________________________ 

________________________________________________________језиком крајем ______ века. 

                                           Допуни реченицу. 

 

3. 

Допуни реченицу именом и презименом: 

У Бечу је 1813. године Вук Караџић упознао цензора словенских књига ____________________ 

________________________________________, који га је подстицао да објављује своја дела. 

 

4. 

Напиши треће лице множине аориста у одричном облику: 

сести _____________________________                     сломити _________________________   

стићи _____________________________                    примаћи _________________________ 

 

5. 
Акцентуј правилно следеће речи:  

 п р е п о р у ч и т и,     н о с и т и,     п а м т и т и,      к л е к н у т и,     о с л о б о д и т и 
 

6. 
Подвуци придеве који у компаративу не мењају дужину акцента: 

ПЛАВ   РАВАН   НИЗАК   ГУСТ   СЛАДАК   РЕДАК 
 

7. 

Одреди падеже подвучених речи у датом примеру: 

Има велике сиротиње међу нашом децом, којој, сем пара, родитељи ништа нису могли дати. 

сиротиње _________________        децом _________________ 

којој _________________                 пара _________________ 

родитељи _________________        ништа _________________ 

 

8. 

Подвуци глаголе који могу бити и свршеног и несвршеног вида: 

ЗАСВИРАТИ   ПОНИРАТИ   ПАРКИРАТИ   КРСТИТИ   ОБРЛАТИТИ 

ОБРАЗОВАТИ   ОБРАДОВАТИ   ПРЕЗАЛОГАЈИТИ   УЖИНАТИ 

 

9. 

Заокружи слова испред реченица у којима глагол није прелазан: 

а) Алат је пажљиво сложио у кутију.                   б) Није се баш одмах сложио са мном.              

в) Ова слагалица се тешко слаже.                         г) Он је слаже брже од Ане. 

д) Ивана се слаже са нашом идејом. 

 

10. 
Подвуци речи које могу бити и променљиве и непроменљиве. 

ОКО    УСРЕД    ТЕ    НАПРОТИВ    ДРУГАРСКИ    СТО    ЈУТРОС 
 

11. 

У речи ДОЗИДАТИ препознај: 

префикс: ___________        суфикс за творбу глагола: ___________ 

корен: ___________             наставак за облик: ___________ 

 



12. 

Одговори којим начином творбе је добијена подвучена реч у реченици: Младина родбина се 

већ окупила пред кућом. 

а) извођењем    б) слагањем    в) комбинованом творбом     г) претварањем 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

13. 

Упоредите подвучене речи у следећим паровима синтагми и напишите да ли су оне примери за 

полисемију (П) или хомонимију (Х). 

а) лак за нокте : лак као перце        П   Х      б) кључ у брави : француски кључ            П   Х 

в) сломити врат : врат гитаре         П   Х       г) жице на гитари : гласне жицe                П   Х 

д) пета колона : Ахилова пета        П   Х      ђ) облачити капут : ведрити и облачити   П   Х 

Заокружи одговарајуће слово (П или Х) уз тачан одговор у свим примерима. 

 

14. 

У следећој реченици подвуци придевску синтагму: 

Тврда ледена површина, плочица која лети невероватно великом брзином, те дозвољени и 

недозвољени физички контакт са другим играчима, разлог су због којег се опрема за хокеј 

осим од клизаљки и палица састоји и од низа заштитних елемената. 

 

15. 

У следећем примеру подвуци зависну реченицу и одреди каква је по значењу (заокруживањем 

слова испред тачног одговора): 

Е мој ти, кажем ти ја, да сам знао све то раније, више бих водио рачуна о здрављу. 

а) односна     б) намерна     в) допусна     г) изрична     д) условна     ђ) узрочна 

 

16. 

Коју функцију има зависна реченица у примеру:  

Тако су енглески и француски досељеници у Канади играли хокеј на замрзнутим рекама и 

језерима, клизајући на ципелама на које су причврстили оштрице ножева за резање сира. 

а) субјекат     б) предикат     в) објекат     г) прилошка одредба     д) атрибут 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

17. 

Прости лични глаголски облици: 

а) могу имати само временска значења    в) могу имати и временска и модална значења 

б) могу имати само модална значења       г) не могу имати ни временска ни модална значења 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

18. 

Подвуци речи које у реченици треба да буду написане великим словом: 

КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ТЕЛЕКОМ ОКОНЧАЛИ СУ ОВОГОДИШЊЕ 

ТАКМИЧЕЊЕ У ЕВРОЛИГИ ИСТОРИЈСКИМ ПЛАСМАНОМ МЕЂУ ОСАМ НАЈБОЉИХ, 

ГДЕ ИХ ЈЕ ЗАУСТАВИО ЈЕДАН РУСКИ КЛУБ ИЗ МОСКВЕ. 

 

19. 

Упиши запете тамо где им је место: 

Познати српски глумац иначе декларисани навијач Црвене звезде Ненад Окановић је био 

одушевљен позивом да буде специјалан гост и додао да увек радо прихвата позиве те врсте а 

поготову када је Црвена звезда у питању. 

 

20. 

Напиши правилно следеће спојеве: 

ауто + перионица __________________        ауто + дром _______________________ 

ауто + портрет ____________________         ауто + биографија __________________ 

ауто + бравар _____________________         ауто + гол _________________________ 

ауто + пијаца _____________________            

 

 

 

     Прегледао: ____________________                                                             Укупно поена: ______________ 



Школска 2015/2016. година 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

VIII разред 

Решења 

 

1. б), в), д) 

2. српскословенским .................... 12. / XII / дванаестог 

3. Јернеја Копитара 

4. сести  не седоше;  сломити  не сломише;  стићи  не стигоше; примаћи не примакоше   

5. препоручити, носити, памтити, клекнути, ослободити 

6. ПЛАВ   РАВАН   НИЗАК   ГУСТ   СЛАДАК   РЕДАК 

7. сиротиње ГЕНИТИВ            децом ИНСТРУМЕНТАЛ 

којој ДАТИВ                         пара ГЕНИТИВ 

родитељи НОМИНАТИВ    ништа АКУЗАТИВ 

8. ЗАСВИРАТИ   ПОНИРАТИ   ПАРКИРАТИ   КРСТИТИ   ОБРЛАТИТИ 

ОБРАЗОВАТИ   ОБРАДОВАТИ   ПРЕЗАЛОГАЈИТИ   УЖИНАТИ 

9. б), д) 

10. ОКО УСРЕД ТЕ НАПРОТИВ ДРУГАРСКИ СТО  ЈУТРОС 

11. префикс: ДO-        суфикс за творбу глагола: -А- 

корен: ЗИД-           наставак за облик: -ТИ 

12. а) 

13. а) Х   б) П 

в) П   г) П 

д) Х   ђ) Х 

 

14. невероватно великом 

15. Е мој ти, кажем ти ја, да сам знао све то раније, више бих водио рачуна о здрављу. 

д) 

16. д) 

17. в) 

18. КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ТЕЛЕКОМ ОКОНЧАЛИ СУ ОВОГОДИШЊЕ 

ТАКМИЧЕЊЕ У ЕВРОЛИГИ ИСТОРИЈСКИМ ПЛАСМАНОМ МЕЂУ ОСАМ НАЈБОЉИХ, 

ГДЕ ИХ ЈЕ ЗАУСТАВИО ЈЕДАН РУСКИ КЛУБ ИЗ МОСКВЕ. 

19. Познати српски глумац, иначе декларисани навијач Црвене звезде, Ненад Окановић  је био 

одушевљен позивом да буде специјалан гост и додао да увек радо прихвата позиве те врсте, а 

поготову када је Црвена звезда у питању. 

20. ауто-перионица                      аутодром 

аутопортрет                            аутобиографија 

ауто-бравар                             аутогол 

          ауто-пијаца                

  


