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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

VII  РАЗРЕД 

Шифра: ___________________________________________    Поени 

 

1. 

Одреди број независних реченица у следећем примеру: 

Од овог хваљеног стручњака чули смо да су немачки аутомобили 

најпоузданији, италијански најлепше изгледају, а корејски нуде најбољи 

однос цене и квалитета. _____________________ 

 

2. 

Милан је задатак писао брзо и неуредно, али је решење тачно и сасвим 

јасно. 

У наведеном примеру постоје: 
а) два објекта у саставном односу                     г) две реченице у супротном односу 

б) две прилошке одредбе у саставном односу   д) два именска дела предиката у 

в) две реченице у саставном односу                      супротном односу 
Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

3. 

Подвуци главне речи следећих синтагми: 

изузетно добар филм                              цена машине за веш 

човек за сва времена                               пун неоправданог незадовољства 

 

4. 

У следећем примеру подвуци именице у акузативу: 

Желео сам да једем супу и месо, а најео сам се јаја. 

 

5. 

У следећем примеру подвуци именице у облику једнине: 

Професор исправно препоручује да децу увек треба опомињати да не једу 

пуних уста, али родитељи тај савет често заборављају. 

 

6. 

Подвуци речи у којима је извршено јотовање: 

Брбљива Људмила је била заљубљена у Рељу, а њему се свиђала Оља, која 

је увек ћутала. 

 

7. 

Заокружи слово испред примера у коме су реченице у саставном односу: 

а) Нити се он јавио нити је ко дошао да га тражи. 

б) Мислили смо да је само Ивана болесна, али и Милан има грип. 

в) Хлеб и млеко нису поскупели, а месо јесте, али минимално. 

 

8. 

У следећој реченици подвуци апозицију: 

Милица је желела да види лава, правог лава из Африке, онаквог каквог има 

на слици Даница, њена комшиница из приземља. 

 

9. 

У следећем примеру подвуци придеве у компаративу: 

За редовније трчање неопходно је да имате одговарајућу опрему, више 

водите рачуна о исхрани, будете у близини неке дуже стазе, чешће 

проверавате своје здравствено стање и имате што здравије срце. 

 

10. 

У следећем примеру подвучена су три глагола. На цртама напиши како гласи 

њихов глаголски прилог садашњи: 

Исписивали смо своја имена на папиру, препричавали догађаје са пута и 

слатко се смејали. 

_____________________     _____________________      ___________________ 
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11. 

Заокружи слово испред реченице са именским предикатом: 

а) А Јаша се од кремпита беше здраво угојио. 

б) Хтео сам једну кремпиту. 

в) Овај колач је кремпита. 

 

12. 

У следећој реченици подвуци речи променљиве по падежима: 

Није био сигуран да ли би Мирјам за њега радије изабрала браон сако 

дискретно сужених ревера или сиви џемпер на копчање. 

 

13. 

У следећој реченици подвуци речи у којима запажаш слоготворно р: 

Са пропланка се кристално јасно видело како се обронцима планине 

сурвавају хрпе камења и песка у дотад бистру речицу, из које је на све 

страно прскало. 

 

14. 

У следећој реченици подвуци речи у чијој промени запажаш палатализацију: 

Међу потомцима куће Хоенцолерна налази се и гроф Томас Мас, човек 

изузетног духа, предузетник и проналазач. 

 

15. 

Упиши запете тамо где је то потребно: 

Ова велика буна како је приметио још Мирослав Поповић најбољи 

познавалац овог раздобља морала је брзо бити угушена и то са више страна. 

 

16. 

Шта треба да додамо вокативу именице жена да бисмо дробили инструментал те  

именице? 

а) двоуснени сонант 

б) безвучни предњонепчани сугласник 

в) надзубни носни сонант 

 

17. 

Одреди граматичке категорије глагола у следећој реченици: 

Будеш ли се усудио да то узмеш, нећеш се добро провести. 

 лице број род гл. облик 

усудити се     

провести се     
 

 

18. 

Усправним линијама подели следеће речи на слогове: 

н а п р с т а к        п р е з н о ј и т и   с е      з а п р е п а с т и т и     у о б р а ж е н к о 

 

19. 

Подвуци речи у којима је прекршено правило о писању великог слова: 

Српски министар иностраних дела и тадашњи Државни секретар 

Сједињених америчких држава ипак се, према извештају тадашњег 

америчког Посланика у Букурешту, нису састали. 

 

20. 

Заокружи слова испред примера у којима се налази прелазни глагол: 

а) Милан се прави невешт. 

б) Јелени Соња изгледа чудно. 

в) Јутрос сам видео камион испред куће. 

г) Јак тресак пренуо ме је из сна. 

 

 

Прегледао: ________________________  Укупно поена: _____________________ 


