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Школска 2018/2019. година  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА УЧЕНИКЕ VII РАЗРЕДА  

 

(РЈЕШЕЊА ТАКМИЧАРСКИХ ЗАДАТАКА)  

 

1.  

а) ОТПАЦИ ; Т Ц         (2х1)2  

б) ВЛАДАРКИН          (1х2)2  

(Признаје се и одговор који је заокружен и одговор који је подвучен уколико је тачан.) 

 

2. Милица је јутрос нагло истрчала из своје куће носећи књигу у рукама. 

Подвучена ријеч  Врста и подврста ријечи  Служба (функција) ријечи  

Милица    Властита именица  Граматички субјекат  

Јутрос   Прилог за вријеме  Прилошка одредба за вријеме  

Нагло   Прилог за начин  Прилошка одредба за начин  

Књигу    Заједничка именица  Ближи или прави објекат  

 (Уколико ученик изостави да напише подврсту ријечи или врсту субјекта, прилошке одредбе 

 или објекта, признати само 1 бод.) 

 (Уколико ученик не напише о каквим прилозима је ријеч, признати само 1 бод.) 

 (Уколико ученик подврсту напише иза врсте ријечи, признати - - - именица, властита. Исто 

 важи и за службу/функцију ријечи у реченици - - - субјекат, граматички.)  

 (8х2)16  

3. ГОВОРИТИ                                                                                                                 (5х1)5 

4. Шумска тишина се продубљивала.  

а) експлозивни или праскави сугласници: К, Т, П, Д, Б;  

б) сонанти: М, Н, Р, Љ, В, Л;   

в) струјни или фрикативни сугласници: Ш, С, Ш, С.  

(да би ученик добио бод потребно је поштовати редослијед појављивања сугласника и 

сонаната)                                                                                                                    (15х1)15 

 

5. Кад смо били у Маријиној соби, неко је ушао у предсобље и претурао по њеној јакни, но ми 

нисмо ништа чули, јер смо причали о Марковој симпатији. 

 (3х1)3 

6. а) Граматички наставак просте ријечи у генитиву једнине: -e (без цртице дати само 1 бод);   

б) спојни вокал помоћу кога је настала сложеница: о;  

в) проста ријеч: грана;  

г) суфикс помоћу кога је настала изведеница: -ић (без цртице признати само 1 бод).          (4х2)8 

7.  

а) Борци (од: борац) – непостојано А;  
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б) исхрана (од: храна) – једначење сугласника по звучности;  

в) ораси (од: орах) – сибиларизација;  

г) прашина (од: прах) – палатализација; 

д) цвијеће (од: цвијет)  – јотовање.                                                                                     (5х2)10 

 

8.  

3. друм : пут                                                                             

1. истина : лаж                                                               

4. пол (женски, мушки) : пол (јужни, сјеверни)             

1. срећа : туга                                                                               

3. ученик : ђак  

(Уколико ученик иза реднога броја не стави тачку, признати само 1 бод.)                           (5х2)10 

                    

9. Алекса, старији син мога комшије, донио је са путовања бамбусову трску.  

а) Старији син мога комшије – апозиција; б) мога комшије – (неконгруентни) атрибут;  

в) бамбусову трску – ближи (прави) објекат.                                                                                      

(Уколико ученик под б) напише само „атрибут“, бодовати са сва 3 бода.)  

(Уколико ученик под в) не напише врсту објекта, признати само 1 бод.)                               (3х3)9 

 

10. Дјечак истрча из собе и отрча напоље.                                                                  (3х3)9                                                                           

 

11.  

Седмицу дана распуста Ђорђе Милић је провео на Фрушкој гори обилазећи 

фрушкогорске манастире. Тамо је сазнао да је послије слома Првог српског 

устанка велики број устаника и калуђера из манастира Студенице уточиште 

пронашао управо у тим манастирима.                                                              (11х1)11 

 

 

Број могућих бодова : 100 

 

Тест и рјешења такмичарских задатака припремила: 

Мр Силва Добраш, 

инспектор – просвјетни савјетник 

за српски језик  

 

 


