ОШ Мрчајевци
Тест из српског језика за Школско такмичење
у школској 2011/2012. години (5. разред)

1. Колико простих реченица има у датој сложеној:
И кад му жена у оној гужви и гурању паде на груди и предаде му сина, прво сузе, па
онда пољупци почеше падати на пуначко детенце.
_____________________________________________________________________
2. Одреди падеже подвучених речи: Гледајући на све стране, она протрча поред баке, и
заустави се на крају ходника.
а) све стране _____________________________
б) баке _________________________________
в) крају _________________________________
г) ходника _______________________________
3. Подвуци неправи (даљи) објекат у реченици: Марко извади масно и изгужвано писмо из
јакне и предаде га учитељици, која га понесе у руци да га прочита у својој
канцеларији.
4. У датој реченици подвуци све прилошке одредбе: Толико се тада изненадио када ме је
ту, код Црвеног крста, случајно срео.
5. У реченици Иако је мала, већ пише сва мала и велока слова подвучени придев
употребљен је у служби ____________________________________________
6. Допуни реченицу одговарајућим бројним именицама:
У тиму ће бити (4) ______________________________ дечака. Данас су сви уплатили
(трећи део) _____________________________ потребног новца за пут.
7. У следећој реченици подвуци све непроменљиве речи: „Ти онда теци на југ, па кад
стигнеш пиши“, стрпљиво рече речна мајка.
8. У исправно преписаној реченици (писаним словима) подвуци апозицију:
НЕ ВЕРУЈЕМ НИКОЛА ДА ЈЕ ЛЕКАР НАШАО ЈАБЛАНИЦУ ТО ЗАБАЧЕНО
ПЛАНИНСКО СЕЛО
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Када су почеле топле, пролећне кише, одселио се у северне крајеве.
Препиши придеве из дате реченице и одреди њихову врсту.
________________________________________________________________________
10. У датој реченици подвуци атрибут: Тада први узе реч: „Прво ћу похвалити Јасну, која
је добила прву награду“.
11. Напиши суперлативе следећих придева.
а) добар _________________________
строг _____________________
б) кротак _________________________ зао _______________________
в) љубак __________________________ једар ______________________
г) грдан ___________________________ бесан _____________________
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12. У наведеној реченици подвуци субјекатски скуп речи: Јуче су чланови наше литерарне
дружине давали књижевно вече.
13. Допуни прву реченицу придевом МЛАД у одређеном виду, а другу реченицу придевом
СВИЛЕН у неодређеном виду.
На небу је ____________________ месец.
Шал је _______________________.
14. Подвуци предикате у следећим реченицама, а затим их препиши и разврстај на глаголске
и именске.
Чича Јордан је био баштован и пудар. Ова књига на клупи је моја.
Милан ретко купује сладолед од ваниле. Дуго нисам знао за његове успехе.
глаголски:
именски:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
15. Заокружи слово испред правилно написаних речи:
а) Фрушка Гора, Азијски, српска Црња б) Фрушка гора, азијски, Српска црња
в) Фрушка гора, азиски, Српска Црња
г) Фрушка гора, азијски, Српска Црња
16. Заокружи слово испред правилно написаног редног броја 12:
а) дванаести; 12. ; IIX б) дванајести; 12 ; XII
в) дванаести; 12 ; XII г) дванаести; 12. ; XII
17. Заокружи слово испред правилно подвученог наставка за облик датива множине:
а) К У Ћ И Ш Т И М А
б) К У Ћ И Ш Т У в) К У Ћ И Ш Т А
18. Заокружи слово испред правилно написане реченице:
а) Данас нема представе у Југословенском драмском позоришту.
б) Данас нема представе у југословенском Драмском позоришту.
в) Данас нема представе у Југословенском Драмском Позоришту.
19. Подвучени генитив у реченици Имам још само неколико књига означава:
а) припадност
б) порекло в) део
(Заокружи слово испред тачног одговора.)
20. Следећа реченица је у управном говору. Препиши је исправно (писаним словима) и додај
све знаке интерпункције:
БУДЕМЛИ СЕ ПЛАШИЈО РЕЧЕ ЈОЦА ПРИЧАЋЕ ДА САМ НАЈ ВЕЋИ ПЛАШЉИВАЦ У
УЛИЦИ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Име и презиме ученика: __________________________________

Бодова:___________
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1. три
2. а) акузатив

б) генитив

в) локатив

г) генитив

3. учитељици
4. толико, тада, ту, код Црвеног крста, случајно
5. именског дела предиката
6. четворица, трећину
7. онда, на, па, кад, стрпљиво
8. Не верујем, Никола, да је лекар нашао Јабланицу, то забачено планинско село.
9. топле – описни; пролећне – временски; северне – месни
10. прву (награду)
11. а) најбољи, најсртожи; б) најкроткији, најгори;
в) најљупкији, најједрији; г) најгрђи, најбешњи
12. чланови наше литерарне дружине
13. млади, свилен
14. глаголски: купује; нисам знао
именски: је био баштован и пудар; је моја
15. г)
16. г)
17. а)
18. а)
19. в)
20. „Будем ли се плашио“, рече Јоца, „причаће да сам највећи плашљивац у улици“.

