
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 2021/22. 

Окружно (градско) такмичење ученика основних школа  

из српског језика и језичке културе 
VII разред 

Шифра: _________________________ 

Бр. Питања Поени 
1. Подвуци реч у којој нема уснених сугласника: 

брежуљак        централа        наумити      ружњикав 

 

2. У речи СТАКЛАСТ: 

        а) постоје префикс и суфикс      

        б) постоји суфикс      

        в) не постоји ни префикс ни суфикс  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

3. Подвуци речи у којима уочаваш слоготворно Р: 

пропричати      пребрзо      трострук      растртљати 

 

4. Подвуци све просте речи: 

прст      огрев      здравље       леп      жалба 

 

5. Подвуци инфинитивну основу следећих глагола: 

ИЗГОВОРИТИ        ПРОПИТАТИ     

 

6. Заокружи оне речи код којих је подвучен префикс: 

УМИСЛИТИ        НАКУПОВАТИ        ЗБРЗИТИ        ПРИБАВИТИ 

 

7. Како гласи треће лице множине средњег рода плусквамперфекта следећих глагола: 

ОДЛУЧИТИ: ___________________           ПРАВИТИ СЕ: ____________________ 

 

8. Сматра се да су Словени у прапостојбини говорили: 

а) старословенским језиком, из кога се касније развио прасловенски. 

б) заједничким језиком, који се обично назива прасловенски. 

в) више различитих језика, чијим је мешањем на подручју Паноније настао 

старословенски. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

9. Заокружи слово испред примера у ком би се генитив могао заменити акузативом (а да 

значење реченице остане исто): 

а) Плату примамо сваког месеца.        в) За Миланове владавине све је било другачије. 

б) Ту се написмо воде.                          г) Купили смо пет килограма злата. 

 

10. Одреди број комуникативних реченица и број предикатских реченица у следећем тексту: 

Ушла је у хотел и, не осврћући се око себе, пришла пулту и пружила документа 

рецепционеру, који ју је зачуђено гледао док је уписивао њене податке. Било је касно. 

Број комуникативних реченица: _____________. 

Број предикатских реченица: ______________. 

 

11. Заокружи слово испред сваког примера у ком уочаваш реченице у саставном напоредном 

односу: 

а) Био сам за то да одмах позовемо и лекара и полицију, док су се остали томе противили. 

б) Нисте урадили свој део посла, па немате права да се буните. 

в) Морску или камену со додајте одмах и видећете да ће вода брже прокључати. 

г) Јутро је било мирно али магловито, те смо морали пловити врло опрезно. 

 



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 
12. У следећем примеру упиши запете тамо где је потребно: 

Кад смо чули звоно на вратима мало смо се уплашили али нам је госпођа Дара наша 

комшиница са другог спрата објаснила да је то поштар што нас је умирило. 

 

13. У следећем примеру подвуци променљиве прилоге: 

Данас је лепо јео, јуче слабије, а сутра ко зна како ће бити. 

 

14. У следећем примеру подвуци заменице у дативу: 

Тако ми свега, ако још једном чујем да се по вашем крају причају такве приче, разгласићу 

и ја нашима све што знам, па ћемо онда видети шта ће бити. 

 

15. Одреди глаголски облик подвучених глагола: 

Марко, трчи, оде нам воз! 

ТРЧИ: __________________; ОДЕ:_________________. 

 

16. Заокружи слова испред реченица са именским предикатом: 

а) Баш је заузет наш Николица.        в) Нешто се оштро осећа овде под прстима. 

б) Уморни су.                                      г) Отрчах журно и уплашено Вери, мом заштитнику. 

 

17. Подвуци синтагму чија је главна реч збирна именица: 

Прегледао сам све ове папирчине, али нисам видео ниједну занимљиву ствар, осим што 

се помиње неко светлуцаво прстење од камена и неки чудни гроздови шкољки.  

 

18. У следећем примеру подвуци неправи објекат: 

С великом нелагодношћу замолио сам конобара за други тањир. 

 

19. У следећем примеру подвуци одредбу за узрок: 

Рекао ми је то јуче, у ходу, из чисте пакости. 

 

20. У следећој реченици подвуци сваку реч у локативу: 

Радним данима састајемо се у ресторану, викендима по парковима, а празнике проводимо 

одвојено, у својим кућама. 

 

 

 
Број поена: _____________     Прегледао: ________________ 

 

 



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 2021/22. 

Окружно (градско) такмичење ученика основних школа  

из српског језика и језичке културе 

РЕШЕЊА 
VII разред 

 

1. брежуљак        централа        наумити      ружњикав 

2. б)      

3. пропричати      пребрзо      трострук      растртљати  

4. прст      огрев      здравље       леп      жалба 

5. ИЗГОВОРИТИ        ПРОПИТАТИ     

6. УМИСЛИТИ        НАКУПОВАТИ        ЗБРЗИТИ        ПРИБАВИТИ 

7. (она) су била одлучила / била су одлучила / бејаху одлучила; (она) су се била правила / 

била су се правила / бејаху се правила 

8. б) 

9. а) 

10. Број комуникативних реченица: две / два / 2. 

      Број предикатских реченица: шест / 6. 

11. б), в), г) 

12. Кад смо чули звоно на вратима, мало смо се уплашили, али нам је госпођа Дара,  наша 

комшиница са другог спрата, објаснила да је то поштар, што нас је умирило.  

13. Данас је лепо јео, јуче слабије, а сутра ко зна како ће бити. 

14. Тако ми свега, ако још једном чујем да се по вашем крају причају такве приче, 

разгласићу и ја нашима све што знам, па ћемо онда видети шта ће бити. 

15. ТРЧИ: императив (2. лице једнине); ОДЕ: аорист (3. лице једнине). 

16. а), б) 

17. Прегледао сам све ове папирчине, али нисам видео ниједну занимљиву ствар, осим 

што се помиње неко светлуцаво прстење од камена и неки чудни гроздови шкољки. 

18. С великом нелагодношћу замолио сам конобара за други тањир. 

19. Рекао ми је то јуче, у ходу, из чисте пакости. 

20. Радним данима састајемо се (у) ресторану, викендима (по) парковима, а празнике 

проводимо одвојено,(у) својим кућама. 

 

 

 

 


