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ПРВИ РАЗРЕД, ДРЖАВНО 2021.

1. Највише Земљана говори кинеским језиком. Који језик је по броју говорника на 
другом месту? _______________

2. Фразеологија, терминологија, етимологија, ономастика обично се изучавају у 
оквиру __________________ (наведи језичку дисциплину).

3. Заокружи слово испред тачних тврдњи:
А) Књижевни језик је исто што и шумадијско-војвођански дијалекат.
Б) У ијекавском изговору на месту јата јавља се ије, је, и или е
В) Источнохерцеговачки дијалекат познаје седам падежа.
Г) У призренско-тимочком дијалекту постоје два акцента која могу бити на 
било ком слогу.

4. Подвуци град који није на истом дијалекатском подручју као остали: 
Пожаревац, Зајечар, Крушевац, Ужице

5. Допуни реченицу: 
Старословенска писма су настала по моделу грчког писма. Минускула је 
послужила као модела за стварање __________________, а унцијал за стварање 
_________________ (наведи називе писама).

6. Захарија Орфелин је испевао Плач Сербији у две верзије. Прва је испевана на 
___________________ језику, а друга на _________________ језику (допуни 
именима језика).

7. Који предњонепчани гласови се образују тако што се језик врхом уздиже према 
предњем непцу образујући теснац? ___________

8. Заокружи слово испред нетачне тврдње:
А) По начину изговора консонанти могу бити: праскави, струјни и сливени.
Б) Лабијализовани вокали су О и У.
В) Јачина гласа зависи од брзине треперења гласних жица.

9. Подвуци парове речи у којима се акценат није променио: град – градови, село – 
села, дати – дам, видети – видим, кућа - кућица

10. Подвуци неакцентоване речи у реченици: Седео је увек врх стола и посматрао 
унуке.

11. Подвуци фонолошки условљене алтернације: непостојано а, палатализација, 
губљење сугласника, једначење сугласника по звучности, превој вокала, 
сибиларизација, асимилација самогласника.

12. Именуј гласовну промену:
А) роћко -  ___________________
Б) орашчић - ____________________
В) варошки - ____________________
Г) избор - _________________
Д) дишем - _____________

13. Подвуци речи у којима запажаш покретни вокал: сада, нека, ка, преда, нашега, 
српскога

14. Одреди врсту подвучених речи: Данас ћемо га свакако сачекати крај школе.
данас - ________________, свакако - ________________, крај - _______________

15. Подвуци термине који су у вези са временски условљеним раслојавањем језика: 
архаизам, историзам, дијалектизам, неологизам, регионализам, жаргонизам

16. Одреди број комуникативних и предикатских реченица у примеру: Петар је знао
да треба да остане на часу како би завршио задатак. Мисао му је бежала, 
спотичући се о стварност.



Број комуникативних _______, број предикатских ______
17. Подвуци главну реч у следећим синтагмама:

А) прелеп поглед кроз прозор
Б) размишљајући о јучерашњем дану
В) јунак Гогољеве приче

18. Одреди врсту зависне реченице:
А) Дошао је да гледа утакмицу.
Б) Планирао је да гледа утакмицу.
В) Да гледа утакмицу, мање би се нервирао.

19. Подвуци неправилно написане речи:
Она је била васпитачичина и учитељичина љубимица. 
Као страсни причаоц, пленио је пажњу укућана.
Били су у Токиу и Пекингу.

20. Обележи велико слово где је потребно у складу са правописном нормом:
Знаш ли где је матица српска? Да ли је близу српског народног позоришта? 
Хтео бих да нађем часописе летопис матице српске и језик данас. Чуо сам да је 
објављен текст о правописној норми у писању археолошких локалитета, попут 
лепенског вира.


