
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ-2006.   – V разред                                                                                                
        ________________________________________________  

                      (име и презиме ученика) 

                                                                                                                               

                                                                                                                                 __________  

                                                                                                                                (број поена)       

 

 

1. Заокружи слово испред правог објекта: 

А)Најео се јабука 

Б)Јео је јабука 

В)Појео је много јабука 

 

 

2. Именица родитељ,изведена је суфиксом: 

А)-ЕЉ      Б)-ТЕЉ       В)-ИТЕЉ 

(Заокружи слово испред тачног одговора) 

 

 

3. Заокружи слово испред реченице у којој је употребљена општа именичка заменица: 

-а)Напишите читко свако слово. 

-б)То може свако прочитати. 

-в)Сваког дана вежба писање. 

 

 

4. Подвуци прилоге у следећој реченици: 

         Слике искрсавају мање или више јасно , увек неочекивано , а после ишчезавају. 

 

 

5. У следећој реченици подвуци аблативни генитив: 

         Тај човек бојажљивог погледа клонио се сваке свађе. 

 

 

6. Одреди у ком су падежу и броју подвучене именице у реченици: 

         Међу радницима и у народу пође шапат да Жепа не да моста на се. 

-а)радницима/-падеж:__________________  

                        -број:   __________________  

-б)народу/       падеж:__________________  

                        -број:   __________________  

 

 

7. Локатив је падеж који се употребљава: 

-а)Са предлогом ПРИ 

-б)Без предлога 

-б)Са предлогом НИЗ и КРОЗ 

-г)Са предлогом У 

                         (Заокружи тачне одговоре) 

 

 

8. Које врсте речи могу да врше службу атрибута? 

_____________________________________________________________________  

 

 

9. Подвуци непроменљиве речи у реченици: 

        Сутра ћу купити ону браон хаљину из излога. 

 

 

10. У примеру :Спава ми се, 

        ми је употребљено у функцији________________________ (прецизно одреди) 

 

 

11. Допуни следеће реченице одричним заменицама НИКО,НИШТА у одговарајућем облику 

користећи предлог из заграде. 

-а)Ја се на тебе ____________________________ не љутим. (због) 

 

 

V разред 



-б)Немој ми ______________________________ говорити. (о) 

 

12. У следећој реченици подвуци субјекат једном линијом а предикат двема линијама: 

      Дечак је био запањен , срце му је лудо тукло. 

 

 

13. Непроменљиви део именице који остаје исти у свим падежима ,зове се: 

____________________________  

 

 

14. Који језици чине групу јужнословенских језика? 

__________________________________________________________________________  

 

 

15. Подвуци изведенице у следећем низу речи: 

 

      сунце                                        сунцобран 

      сунашце                                   сунчање 

      сунчаница                                сунцокрет 

 

 

16.  

Именице кукавица и скитница имају граматички род:____________________________ 

 

 

 

17. Подвуци придеве који имају суплетивну(неправилну)компарацију: 

  

       лош              мек 

       зао                млад 

       мали 

 

 

18. 

 

Подвуци властите именице које су по творбеном саставу сложенице: 

 

         Миленко                   Љубиша 

         Мирко                       Миодраг 

         Угљеша                     Драгољуб 

 

 

19. Усправним цртама растави на слогове речи: 

 

  р а с п р е м и т и                       и с к о р е н и т и 

 

 

20. Заокружи правилно написану реченицу: 

 

-а)Ако на Марсу живе марсовци,на Јупитеру живе јупитеровци. 

-б) Ако на марсу живе Марсовци,на јупитеру живе Јупитеровци. 

-в) Ако на Марсу живе Марсовци,на Јупитеру живе Јупитеровци. 

-г) Ако на марсу живе марсовци,на јупитеру живе јупитеровци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основна школа „Татомир Анђелић „Мрчајевци 

 

Предмет:Српски језик 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ-2006.   – V разред                  

 

 

РЕШЕЊА ТЕСТА  
 

1.б 

2.б 

3.б 

4.мање,више,јасно,увек,неочекивано,после 

5.сваке свађе 

6.инструментал,множина;локатив-једнина 

7.а,г 

8.придеви,придевске заменице,бројеви и именице 

9.сутра,браон,из 

10.логичког субјекта 

11. –а)ни због чега 

      -б)ни о коме 

12.Дечак је био запањен , срце му је лудо тукло. 

13.основа 

14.српски,македонски,словеначки,бугарски,хрватски 

15.сунашце,сунчање,сунчаница 

16.женски 

17.зао,мали 

18.Миодраг,Драгољуб 

19.рас/пре/ми/ти ; ис/ко/ре/ни/ти 

20.в 

 
 


