Шифра: _________________________
Школска 2018/2019. година
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА УЧЕНИКЕ VII РАЗРЕДА
1. У сљедећим реченицама пронађи грешке и на линију испод напиши реченице без грешке.
Скинули су ми ручни сат са руке.
____________________________________________
Ријешио сам да оснујем своју сопствену компанију.
______________________________________________
(4)_____

2. Направи присвојне придјеве од имена градова.
Њујорк- ____________________
Пекинг- ____________________
Праг- ______________________
Паг- ________________________
Мелбурн- ___________________

(10)_____

3. Напиши синониме сљедећих ријечи.
Мучнина- ______________ Знатижеља- _____________
Зубар- ________________
Смеће- _______________
(4)_____

4. Напиши ијекавске облике датих ријечи:
Оценити- ____________________
Освестити- ___________________
Месечни - ____________________
Изнети- ______________________
(4)_____

5. У реченици која слиједи подвуци све ријечи у инструменталу.
Зима се украсила снијегом, бијелим небом и хаљином бијелом, свуда је било бијело и над бијелим
бријегом и јела је насред брда бијела.
(7) _____
6. Подвуци (означи) тражене гласове:
а) све предњонепчане сугласнике: ТАЊА ВОЛИ ЈУЖНО ВОЋЕ
б) све безвучне сугласнике: ПРЕТПРАЗНИЧКИ

(9)_____

7. Џепови панталона поцијепаше се великим камењем које је стављао јурећи кроз шуму.
а)
Именица
Падеж
Род
Број
панталона
камењем
шуму
(9)_____
8. Била је паметна али уображена.
а) Подвучена ријеч врши функцију (службу) ________________________
б) глаголски облик употријебљен у овој реченици зове се_______________________
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(4)_____

9. У реченици ЈУЧЕ САМ СЛИКАЛА СВОЈЕ МАЛО КУЧЕ издвој објекат:
______________________________________________________________

(3)_____

10. Подвуци придјевске замјенице.
Ја сам ти се, драга моја, већ нагледао такве љепоте о којој ти ништа и не знаш.
(3)_____
11. Одреди глаголски облик, лице, број (и род ако постоји) подвучених ријечи у реченици.
У учионици има двадесетак ученика, али би их дошло више да је био лијеп дан.
_________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
(11)____
12. У ријечи ВАШИНГТОНСКИ одступа се од ________________________.
Од глагола ПОРУЧИТИ направи именицу женског рода- ___________________.
У овој именици која је настала извршена је гласовна промјена која се
зове______________________.
(6)_____
13. а) Напиши ниструментал једнине именице ПАМЕТ и напиши коју гласовну промјену
примјећујеш.
______________________________
б) Напиши генитив једнине именице СВИТАЦ и напиши које гласовне промјене примјећујеш.
___________________________________________________
(8)_____
14. У ријечи ВОДИТЕЉ:
а) коријен ријечи је______________
б) творбена основа је ____________

(6)______

15. Од глагола ПЛИВАТИ напиши глагол свршеног вида користећи префикс ПРЕ и напиши 2.лице
једнине императива тог насталог глагола. _____________________
(3)______
16. Препиши сљедећу реченицу писаним ћириличним словима при том пазећи да поштујеш
правописна правила.
НА СРЕТЕЊЕ 1804.ГОДИНЕ У ОРАШЦУ ЈЕ ЗА ВОЂУ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА ИЗАБРАН
ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ ЗВАНИ КАРАЂОРЂЕ.
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(9)_____
С Р Е Ћ Н О!
Број могућих бодова: 100
Број освојених бодова: __________
Ранг: __________
Прегледао/ла: __________________________________
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