Школска 2012/13.година

шифра__________________________

Регионално такмичење из српског језика и језичке културе за VIII разред
:
1.У реченици Дуго посматрајући ријеку нисам могао видјети ниједну рибу
а) издвој прилошку одредбу допуштања______________________
б) прилошку одредбу допуштања претвори у допусну реченицу.
_______________________________________________________.
(2x3)
2. Одреди врсту синтагми и графички представи њихове структуре:
а) веома успјешан; б) вишегодишња биљка; в) неколико питања
а)________________ б) __________________ в) ___________________

(6x2)
3. Из сљедећег стиха издвој ријечи за које сматраш да су резултат неке гласовне
промјене и напиши која је то промјена:
И још даље иза краја – до бескраја.
____________________________________
____________________________________
(2x2)
4. У реченици Плаве јој очи прели тамна модрина, издвој именичке синтагме и
одреди им функцију (службу):
а) _______________________ _______________________
б) _______________________ _______________________
(4x2)
5. Одреди функцију (службу) ријечи у сљедећим реченицама:
а) Зове те неко. Зове__________, те_______________, неко______________.
б) Здравље је највеће богатство. Здравље__________ , је ______________
највеће богатство _______________________
(6x2)
6.На линију поред замјенице упиши њену врсту и подврсту:
а) толика __________
____________
б) свако ___________
____________
в) наш ___________
____________
(6x2)
7. а) Активну реченицу Између амбара и плота мајка је разапела конопац
претвори у пасивну______________________________________________.
б) У пасивним реченицама предикат стоји у _____________ глаголском
облику.У овој реченици грађен је од глагола јесам и од __________глаголског
придјева.
(3x2)

8. Сљедеће сложене реченице подијели усправном цртом:
Пекла се код нас ракија од неких раних шљива па се послом зашло и у ноћ. Дјед
пази на казан а самарџија му само прави друштво.
б) У првој реченици однос међу независним реченицама је ______________, а у
другој _________________(допуни).
(2+2x2)
9. Подвуци зависну реченицу и одреди јој врсту:
а) Напуне ли се двије бескишне седмице, почиње опасна суша.
_______________________
б) Уз крај њиве, гдје је земља плоднија, пшеница је човјеку већ до паса.
______________________
в) Спопаде нас таква глад, какву нисмо још осјетили.
______________________
г) Врабац је говорио тужно не би ли изазвао саучешће пандурово.
______________________
(4x3)
10. У сљедећим реченицама подвученим ријјечима одреди падеж и функцију
(службу):
а) Они разговарају о излету. _____________ ________________
б) Пред робном кућом је гужва. ___________ _________________
в) Он стаде на врата. ____________ ________________
(3x2)
11. Придјевску упитно-односну замјеницу за количину женског рода стави у датив!
____________ ________________
(2+2)
12. У сљедећим ријечима подвуци акцентовани самогласник ако су те ријечи у :
а) генитиву једнине: племена, сјемена, рамена
б) номинативу множине: племена, сјемена, рамена

(6x2)

СРЕЋНО!

Прегледао/ла ________________

РЈЕШЕЊА ЗА 8.ЗАЗРЕД

(школска 2012/13 година)

1. a) посматрајући (3 бода)
б) Иако сам дуго посматрао ријеку, нисам могао видјети ни једну рибу
(3 бода)
(узети у обзир и друге везнике допусних реченица)
2. а) придјевска синтагма; б) именичка синтагма; в) прилошка синтагма;
успјешан
веома

биљка

неколико

вишегодишња

питања
(3x2+3x2)

3. бескраја-једначење сугласника по звучности (2 бода)
даље- јотовање (2 бода)
4. плаве јој очи- прави (ближи) објекат
тамна модрина – граматички субјекат

(2+2)
(2+2)

5.Зове-предикат ; те- прави (ближи) објекат; неко- граматички субјекат; (3x2)
б) Здравље- граматички субјекат: је-глаголски дио предиката (спона, копула)
највеће богатство- именски дио предиката ( предикатив) (3x2)
6. толика-придјевска, показна, количинска
Свако- именичка, нелична (општа)
Наш-придјевска, присвојна

(2+2)
(2+2)
(2+2)

7. Конопац је разапет између амбара и плота. (Конопац се разапео између
амбара и плота.)
( 2 бода)
б) пасивном; трпног ; (2+2)
8. Пекла се код нас ракија од неких раних шљива па се послом зашло и у ноћ.
Дјед пази на казан а самарџија му само прави друштво. (2 бода подјела реч.)
б) саставни (однос); супротни (однос) (2x2)
9.
a) условна
б) односна, апозицијска
в) односна, апозицијска
г) намјерна
(4x3)
10. а) о излету- локатив; неправи (даљи) објекат (2 бода)
б) пред робном кућом- инструментал: прилошка одредба за мјесто (2 бода)
в) на врата – акузатив; прилошка одредба за мјесто (2 бода)
11. колика- коликој (2+2)
12.
а) племена, сјемена, рамена; (3x2)
б) племена, сјемена, рамена; (3x2)
УКУПНО-100 бодова

