
                                                                Школско такмичење из српског језика 

                                                                                                           28.02.2003.год. 

 

 

                                                                ____________________________________  

                                                                         ( име  и  презиме    ученика) 

 

1. Атрибути се јављају у: 

а) субјекатском скупу речи 

б) субјекатском и предикатском скупу речи 

в) предикатском скупу речи 

         Заокружи тачан одговор 

 

2. Подвуци наставке именица које означавају вршиоца радње: 

ЧУВАР,ЖУДЊА,ВОЗАЧ,ПОДУПИРАЧ,ПИСАЦ,ТВРДОЋА. 

 

 

3. У речи  БРОДАРСКИ препознај следеће творбене делове: 

а) основу:__________________;б) корен:___________________ ; 

в) наставке( суфиксе):__________________________________ ; 

 

 

4. У ком падежу је подвучена именица: 

    Иван је сео за  сто   .            

             Падеж:_____________________                   

            

 

5. Подвуци заједничке именице: 

ЛИШЋЕ,КАМЕН, ЛИСТОВИ,ЛИСТ. 

 

 

6. Врати их, кад ти кажем! 

 Напиши генитив множине оне заменице која је употребљена у дативу: 

                             _______________________________________  

 

 

7. Руком је повукао рукав. 

 

     У овој реченици подвуци наставак за облик именице. 

 

8. Одреди функцију(службу) подвучених речи: 

  Његов  стриц  је мудар ,али  тада   је  реаговао  непромишљено  . 

  а) његов:_______________________ ; б) мудар:__________________________  

  в) тада:  ________________________ ;г) непромишљено:__________________  

 

 

9. Напиши облик презента за треће лице множине од глагола  ТЕЋИ: 

              ________________________________  

 

 

10. Реч НЕКАД је: 

а) прилог; б) предлог; в) речца; г) придев 

Заокружи слово испред тачног одговора 

 

11. У датој реченици подвуци неправилно употребљене заменичке облике и 

напиши одговарајуће облике: 

    Ничега се више не сећам, сем да су се посвађали око ничега, јер немају 

    поверења  у никога. ____________________________________________  

 



Реч ЗАР  је: 

а) прилог; б) речца; в) предлог; г) везник  

Заокружи тачан одговор 

13. Наброј западнословенске језике: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

 

14. Подвуци прилоге за место: 

сутра,лагано,онде,тада,доле,лево,пуно,напољу 

 

 

15. Мој пријатељ је пилот: 

Именица ПИЛОТ је употребљена у: 

а) атрибутској функцији 

б) предикатској функцији 

в) субјекатској функцији 

   Заокружи слово испред тачног одговора 

 

16. Напиши придеве изведене од властитих имена у заградама. 

а) Ани се допада ______________________ цртеж. 

                                     (Милош) 

б)  Добро су родили ___________________  виногради. 

                                       (Вршац) 

в) Снег је прекрио  ____________________ улице. 

                                        (Нови Сад) 

г) Ана је посетила  ____________________  манастире. 

                                    (Фрушка гора) 

 

17. Заокружи слово испред правилно написаних речи: 

а) Бијело поље;Азијски 

б) бијело поље;азиски 

в) Бијело Поље;азијски 

г) Бијело Поље;Азијски 

 

18. Од глагола ИЋИ напиши: 

а) инфинитивну основу:__________________________________  

б) презентску основу: ____________________________________  

 

 

19. Предикат употребљен у реченици: 

 Весна је добра ученица 

                       зове се :_____________________________________  

 

 

20. Напиши дужи(наглашени) и краћи(ненаглашени)облик првог лица множине 

презента помоћног глагола ХТЕТИ:________________________________  

 

 

                                                                                                         БРОЈ ПОЕНА: 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕЊА ТЕСТА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

1. Б 

2. АР,АЧ,АЦ 

3. а)БРОДАР; б) БРОД; в) АР,СКИ 

4. АКУЗАТИВ 

5. ЛИСТОВИ,ЛИСТ 

6. ВАС 

7. ОМ 

8. а)АТРИБУТ;б) ИМЕНСКИ ДЕО ПРЕДИКАТА; в) ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА 

ВРЕМЕ; г) ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА НАЧИН 

9. ТЕКУ 

10. А 

11. НИ ОКО ЧЕГА, НИ У КОГА 

12. Б 

13. ПОЉСКИ,ЧЕШКИ,СЛОВАЧКИ,ЛУЖИЧКОСРПСКИ 

14. ОНДЕ,ДОЛЕ,ЛЕВО,НАПОЉУ 

15. Б 

16. а) Милошев; б) вршачки; в)новосадске; г) фрушкогорске 

17. В 

18. а) ИД;   б) ИДЕ 

19. ИМЕНСКИ 

20. ХОЋЕМО,ЋЕМО 


