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Т Е С Т  И З  С Р П С К О Г  Ј Е З И К А
СРЕДЊА ШКОЛА, II РАЗРЕД

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: ___________________________________________________________

Име и презиме: ________________________________________________________________________

Школа: _______________________________________________________________________________

Град: __________________________                            Разред: _____________________

_________________________                                                                             Попуњава комисија

(потпис ученика)                                                                                           Број бодова:

Време израде теста 90 минута! Тест има 20 задатака. Погрешан одговор не доноси ни позитивне ни
негативне бодове.

Тест урадила: Светлана Нишкановић Ђукановић, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево 
Рецензент: мр Валентина Паровић, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево 



ДРУГИ РАЗРЕД

1. Попуни табелу како је започето:

РЕЧ ИЗ РЕЧНИКА ИЗДАЊЕ ВУКОВОГ РЈЕЧНИКА

ћерати прво издање

ајдук

дјевојка

ђед

2. Заокружи слова која се односе са значај реформисане ћирилице Саве Мркаља:

а) Ослања се на гласовни систем народног језика
б) Ослања се на гласовни систем славеносербског језика
в) У основи има етимолошки правопис
г) Искључује сувишна слова
д) Помоћу ње је писана прва граматика српског народног језика
ђ) Помоћу ње писана је Словенска граматика Аврама Мразовића

3. Ако је неко написао Нови сад уместо Нови Сад , огрешио се о _________________________ норму.

4. Које гласовне промене илуструју наведени примери:

а) сазвежђе:______________________________
б) Лези! __________________________________
в) вожен: __________________________________
г) звати – зов: ______________________________

5. За дату реч ПИЈАНИСТКИЊА напиши:
а) творбена основа:__________________
б) суфикс:______________________
г) граматичка основа: ________________________
д) наставак за облик:__________________________

6. Одреди род, број и падеж подвучене именице:
Увек је подржавао студентарију.
род:______________________ број:__________________ падеж:______________________

7. Именица  може бити и мушког рода (АЛПИ)  и женског рода (АЛПЕ). Допуни реченицу тако да је 
употребиш  у женском роду:
Највише волимо да скијамо на____________________________

8. Допуни реченицу одговарајућим облицима именица изведених од глагола понуђених у загради:
Као пасионирани _____________________ (читати), веома ценим рад добрих _______________________ 
(преводити).

9. Компаративи наведених придева гласе:

врућ_________________________
чист:________________________
зао:_________________________
бесан: _______________________



10. Одреди род, број, падеж, придевски вид и степен поређења подвученог придева из стиха:
Добра када и од рода добра
род:____________________ број:___________________ падеж:_______________________
придевски вид:__________________________ степен поређења:________________________

11. Разлика између одређеног и неодређеног придевског вида у женском роду је у:

а) различитим наставцима у номинативу једнине
б) акценту или месту акцента
в) дужини крајњег вокала
г)  у акценту,  у дужини последњег вокала и у наставцима у номинативу једнине

Заокружи тачне одговоре. 

12. Допуни реченицу одговарајућим обликом заменице СВИ:
Волим да једем__________________________ воће.

13. Заокружи слово испред примера који илуструје суплетивизам:

а) некоји – неки
б) њу – ју
в) ко – шта
г) мене – ме
д) ја - мене

14. Подвуци променљиве бројеве:
Оба, тридесет два, милион, шест, шестсто, шести

15. На примеру глагола ПЕЋИ одреди:
а) презентску основу:_________________________
б) инфинитивну основу:_________________________
в) коренску морфему:____________________________

16. Напиши одговарајуће облике глагола:
а) Треће лице множине презента глагола ЗАСПАТИ:____________________________
б) Глаголски прилог садашњи глагола ПРЕДАВАТИ:______________________________
в) Прво лице једнине презента глагола ПАСТИ:_________________________________
г) Трпни глаголски придев у мушком роду глагола ОДНЕТИ:________________________________

17. Подвучене речи замени прилозима који се сматрају адекватнијим:
Срели смо је јуче увече. ______________________
Сутрадан ћу ти донети књиге. ______________________
Где идеш? _______________________

18. Прилог НОЋУ настао је од именице ноћ. Од ког падежа и броја?_______________________________

19. Неки од наведених предлога могу да стоје и испред и иза именице. Подвуци их.

ради, у, због, упркос, за, осим, насупрот

20. У следећим реченицама неколико речи је написано погрешно: 
Уствари, његова ауто-биографија је без сумње једна од најинтересантнијих које сам прочитала. Има ту 
свега: рокен-рола, ван гоговског сликарства и много фоторепортажа. 

Напиши их правилно:__________________________________________________________


