
Школска 2020/2021. година
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

 ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

VIII разред

Шифра: _____________________________________

1. Подвуци назив језика који не припада западнословенској језичкој групи.

чешки, пољски, словеначки, словачки

2. Допуни реченицу одговарајућим називом књижевног језика код Срба.

У време Велике сеобе Срба (1690) српска књижевност писана је на
______________________________ језику.

3. Вук Стефановић Караџић реформисао је српску ћирилицу директно се надовезујући на реформу свог
претходника __________________________________.

                              (Написати име и презиме.)    

4.  Заокружи слова испред одлика шумадијско-војвођанског дијалекта.

а) четвороакценатски систем;
б) двоакценатски систем;
в) систем од седам падежа;
г) инфинитив обично нема крајње -и (играт, доћ и сл.)
д) ијекавско јотовање (љепше, ђекоји и сл.).

5. Речи које су пореклом из енглеског језика називају се  ______________________________.

6. Подвуци придевску синтагму са два зависна члана у напоредном саставном односу.

Постао је жељан новца и зараде, раздражљив и накрај срца, брз на свађу и плашљив у себи.

7. Употреба термина, јасноћа, објективност, прецизно навођење туђих речи и библиографских података
одлика су ________________________________ стила.  

8. У следећој реченици подвуци све речи добијене извођењем.

Зачу се прасак – сат са зида паде на плочице!

9. Заокружи слово испред реченице у којој нема грешке са писањем запете.

а) Душан је био тако киван, да се други не би усудили да осуђују његове одлуке.
б) Душан је био тако киван да се други не би усудили, да осуђују његове одлуке.
в) Душан је био тако киван да се други не би усудили да осуђују његове одлуке.
г) Душан је био тако киван, да се други не би усудили, да осуђују његове одлуке.

10. У  години  незваничне  Вукове  победе  (1847)  један  аутор  је  објавио  дело  којим  је  показао  да  се
народним језиком могу писати научне расправе. На линије напиши његово име и презиме, као и
назив тог дела. 

Аутор: ________________________________________

Назив дела: __________________________________________________



11. У следећој комуникативној реченици подвуци зависну предикатску реченицу, а затим на линији 
напиши њену врсту.

Веровао је да ће њихово мишљење о његовој авантури бити интересантно.

Врста зависне реченице: ___________________________________

12. У следећој реченици подвуци све праве објекте изражене речју или синтагмом.

Сласти је налазио у штедњи и штедео је страсно, па је бежао од трошка, мада је волео сочно јело и 
добро пиће.

13. Колико независних предикатских реченица има у датој комуникативној реченици?

Сваки дан он би вадио из своје катедре неку тајанствену књигу, па би се сав удубљивао у њу чим 
не би било читања наглас и срицања у разреду. 

Број независних предикатских реченица: ______________________.

14. Подвуци синтагму у функцији прилошке одредбе за начин.

Не говорећи много, она је вредно радила од раног јутра до касно у ноћ, како би простор колико год
је могуће прилагодила новим станарима.

15. Заокружи слово испред примера у коме зависна реченица има функцију одредбе циља.

а) Радо бих вам испричао неколико прича да имам времена.
б) Оливера је правила деци балоне од пене да их разоноди.
в) Осећала је да би одговор на ово питање морала знати.

г) Био је толико бесан да је скочио са места и отишао.

16. Препознај гласовну промену од које се одступа у сваком наведеном примеру, па напиши њен назив.

1) одјек: ________________________________________________________

2) изљубити: ____________________________________________________

3) чистка: _______________________________________________________

17. Одреди облик подвученог бројног придева у следећој реченици.

А нама једино остаје да отворимо, сваки од нас, четворе очи.

Падеж Род Број

четворе

18. У следећој реченици подвуци све речи које конгруирају са неком другом речју у њој.

Тек неко ново чудо могло је да привуче њихову пажњу.

19. У следећој реченици подвуци именичку заменицу у акузативу.

Те вечери сваки слушалац памтио је оне стихове који су му се највише допали и тумачио их како је
хтео.

20. Подвуци прелазне глаголе.

лежати, објаснити, лутати, белети, дрхтати, трести, напустити

Прегледао: _______________________                                           Укупно поена: ___________________


