
Д Р У Ш Т В О  З А  С Р П С К И  Ј Е З И К  

И  К Њ И Ж Е В Н О С Т  С Р Б И Ј Е  

 
Школска 2021/2022. година 

Окружно (градско) такмичење ученика основних школа 

из српског језика и језичке културе 

V разред 
Шифра: ____________________________________________________________ 

 

Бр. Питања Поени 

1. Одреди род, број и падеж подвученог придева у следећој реченици. 

Пред малом кућом је било неколико закржљалих дудова, а крај једног од њих је била 

слупана дрвена колиба. 

 

 Род Број Падеж 

закржљалих    
 

 

2. Усправном цртом подели следећу именицу на граматичку основу и наставак. 

н а с т а в н и ц а м а 

 

3. Заокружи слово испред правилно написаног броја 694: 

 

а) шесто (и) деведесет четри                 б) шестстодеведесетчетири 

в) шестсто (и) деведесет четири           г) шестсто (и) деведесет четри  

 

 

4. Напиши у ком су падежу подвучене заменице. 

 

а) Ње сам се сетио одмах.  _______________________ 

б) Преда мном се изненада појавила она. _______________________ 

 

5. У следећој реченици подвуци именице женског рода у акузативу. 

Многи живи организми, као што су неке врсте медуза, стварају светлост без топлоте уз 

помоћ појаве зване луминисценција. 

  

 

6. У следећем низу подвуци прилоге. 

пред, напред, над, тада, доле, без, кроз, према, при 

 

 

7. У следећој реченици подвуци речи које се могу мењати по падежима. 

 

Двојица ору и сеју, а тридесет њих једу и троше, један гради, а десеторица гледају. 

 

 

8. Подвуци предлоге у следећој реченици. 

Реља хитро скиде шал, отресе снијег с њега и омота га чврсто малом Вуји око главе и 

промрзлих ушију. 

 

 

9. У сваком низу синонима подвуци по једну реч која ту не припада. 

 

а) даровит, талентован, креативан, упоран, надарен 

б) доказати, аргументовати, учествовати, документовати 

 

10. Заокружи слово испред тврђења које важи за подвучену реч у датој реченици. 

Ево је! 

а) То је ненаглашени (енклитички) облик заменице она у генитиву једнине. 

б) То је ненаглашени (енклитички) облик заменице она у акузативу једнине. 

в) То је глагол јесам у 3. лицу једнине презента. 

 



Д Р У Ш Т В О  З А  С Р П С К И  Ј Е З И К  

И  К Њ И Ж Е В Н О С Т  С Р Б И Ј Е  

 
Бр. Питања Поени 

11. Прецизно одреди врсту и функцију (службу) подвучене речи у следећој реченици. 

Лепше се осећамо кад се добро наспавамо.         

Врста речи: _________________________________ 

Функција (служба): __________________________ 

 

12. Заокружи слово испред одговора који тачно описује зашто наведена реченица није 

правилна. 

При уласку у радњи, обавезно ношење маски! 

 

а) Једна именица је употребљена у акузативу уместо у локативу. 

б) Једна именица је употребљена у локативу уместо у акузативу. 

в) Једна именица је употребљена у дативу уместо у акузативу. 

г) Једна именица је употребљена у акузативу уместо у дативу. 

 

13. Заокружи слово испред реченице у којој је реч НАОЧАРЕ употребљена у функцији 

(служби) субјекта. 

а) Од данас морам да носим наочаре.     б) Лепе су ти наочаре. 

в) Имам и држач за наочаре.                     г) Милане, сео си на наочаре! 

 

14. Подвуци правилно написане примере. 

не себичан,   недам,    недељив,   не делим,   не паран,   невидљив  

 

 

15. Поред глагола свршеног вида напиши С, а поред глагола несвршеног вида напиши Н. 

а) летети ____   б) прелетети ____   в) надлетати ____   г) излетети____ 

 

16. Заокружи слово испред реченице која је правилно написана. 

а) Више од шестдесет одсто испитаника не може да каже који је број мобилног телефона 

њиховог најбољег пријатеља. 

б) Више од шездесет одсто испитаника неможе да каже који је број мобилног телефона 

њиховог најбољег пријатеља. 

в) Више од шездесет одсто испитаника не може да каже који је број мобилног телефона 

њиховог нај бољег пријатеља. 

г) Више од шездесет одсто испитаника не може да каже који је број мобилног телефона 

њиховог најбољег пријатеља. 

 

17. Напиши како гласе задати облици наведених глагола. 

 

а) 3. лице једнине презента глагола ПРЕПИСИВАТИ: ___________________ 

б) 3. лице женског рода једнине перфекта глагола ЗАБРИНУТИ СЕ: ___________________ 

 

 

18. Поред прелазног глагола напиши П, а поред непрелазног Н. 

 

а) носити ____   б) устати ____   в) запазити ____   г) откуцати____ 

 

19. Допиши запете тамо где недостају. 

 

Флора  назив  за  биљно  царство  потиче  од  латинске  речи  flos  и  значи  цвет. 

 

 

20. Подвуци правилно написане придеве. 

најбеснији, нај једрији, највишљи, најстрожи, нај тиши, најгорчи 

 

 

 

Прегледао:________________________                   Укупно поена: _______________ 



Д Р У Ш Т В О  З А  С Р П С К И  Ј Е З И К  

И  К Њ И Ж Е В Н О С Т  С Р Б И Ј Е  

 
 

Школска 2021/2022. година 

Окружно (градско) такмичење ученика основних школа 

из српског језика и језичке културе 
РЕШЕЊА 

V разред 

1.  Род Број Падеж 

закржљалих мушки множина генитив 

 

2. наставниц│ама 

 

3. в) 

 

4. а) генитив; б) инструментал 

 

5. Многи живи организми, као што су неке врсте медуза, стварају светлост без 

топлоте уз помоћ појаве зване луминисценција. 

 

6. пред, напред, над, тада, доле, без, кроз, према, при 

 

7. Двојица ору и сеју, а тридесет њих једу и троше, један гради, а десеторица 

гледају. 

 

8. Реља хитро скиде шал, отресе снијег с њега и омота га чврсто малом Вуји око 

главе и промрзлих ушију. 

 

9. а) даровит, талентован, креативан, упоран, надарен 

    б) доказати, аргументовати, учествовати, документовати 

 

10. а) 

 

11. Врста речи: прилог за начин; Функција (служба): прилошка одредба за начин 

  

12. б) 

 

13. б)  

 

14. не себичан,   недам,    недељив,   не делим,   не паран,   невидљив  

 

15. а) Н, б) С, в) Н, г) С 

 

16. г) 

 

17. а) преписује, б) забринула се / (она) се забринула 

 

18. а) П, б) Н, в) П, г) П  

 

19. Флора, назив за биљно царство, потиче од латинске речи flos и значи цвет. 

 

20. најбеснији, нај једрији, највишљи, најстрожи, нај тиши, најгорчи 


