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Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: ___________________________________________________________

Име и презиме: ________________________________________________________________________

Школа: _______________________________________________________________________________

Град: __________________________                           Разред: _____________________

_________________________                                                                            Попуњава комисија

(потпис ученика)                                                                                          Број бодова:
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негативне бодове.
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Рецензент: мр Валентина Паровић, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево 



ТРЕЋИ РАЗРЕД, РЕПУБЛИЧКО 2021.

1. Поп Ћира и поп Спира говорили су______________________________ дијалектом, а Зона и 
Мане____________________________________ 2

2. У реченици Он је бржи, сналажљивији и пажљивији од осталих момака подвуци придеве. 

              Наведи придев код ког је Ж  добијено јотовањем__________________________. 

              Која алтернација је  извршена  у преосталим примерима? _____________________________ 2

3. Кад чељад није бесна, ни кућа није тесна. 2
Одреди род, број, падеж подвучене именице:________________________________________

4. Употреби одговарајући облик бројног придева уместо дате синтагме: 2
Купила сам ____________________________ (пет пари чарапа).

5. Заокружи тврдње које се односе на разговорни стил: 2
a) Остварује се дијалогом
б) Прецизност у изражавању
в) Устаљени избор речи
г) Честа одступања од језичких норми

6. Становник Туниса је_______________, а Гане_________________________________ 2
7. Једно од имена не припада низу: Лепа, Драга, Лана, Мила, Слађана. Подвуци га. 1
8. Ако је придев металостругарски, одреди: 4

а) творбену основу:________________________
б) мотивну реч:________________________
в) суфикс:____________________________
г) начин грађења:_________________________

9. Наведи лексеме из реченице: Рука руку мије, образ обадвије 2
________________________________________________________________________________

10. Подвуци стилски обојене придеве:
велик(и), голем, замашан, силан, крупан, вељи, небосежан, обиман, гломазан 2

11. Наведени примери илуструју одређене семантичке односе. Прецизно наведи тај однос: 4
а) Јабуке су моје омиљено воће. _______________________
б) Где ја стадох, ти продужи. _______________________
в) Прави бармен прави еспресо. _______________________
г) Фасцинира је како се увек одушеви малим стварима. _______________________

12. Подвучену реч замени одговарајућом речју са истим кореном: 2
Радио је годинама као снимач на једној локалној телевизији. _______________________

13. Допуни фразеологизме: 2
Ум ________________________, снага кладе ваља.
______________________ као клада

14. Уколико бисмо желели да сазнамо корен неке речи, потражили бисмо га у ______________________ 
(наведи назив речника) Петра Скока, а значење фразеологизама у Фразеолошком 
речнику___________________________(наведи аутора) 2

15. Одреди врсту атрибута: Тада смо живели у Баба Вишњиној улици. ___________________ 2
16. Подвуци сложене предикате: 2

Хоћеш ли га позвати вечерас? Треба да разговарате о ономе што се догодило.
Вечерас нећу никога звати. 



17. Подвуци главне речи у синтагмама, а потом одреди врсту синтагми: 4
Видела сам двојицу момака и две девојке како трчећим кораком одлазе из биоскопа. 

a) синтагма:_________________________ врста_________________________
b) синтагма:__________________________ врста_________________________
c) синтагма:__________________________ врста_________________________

18. Одреди прецизно функцију синтагме свеж хлеб: 3
Сутра ћу купити свежег хлеба._________________________
У пекари није било свежег хлеба. ___________________________________
Обожавам мирис свежег хлеба._________________________________

19. Подвуци пасивну реченицу: 2
Некада се седело крај огњишта и разговарало, а данас се приче испредају у кафићима.

20. Допуни како је започето: 3

писани знак = _______________   - алфабетско писмо

писани знак = слог                     -       ______________________________

писани знак = ______________     -  пиктографско писмо

Писани знак = реч       - _______________________________

21. Допуни реченице одговарајућим транскрибованим обликом имена: 3
а) Док смо живели у ________________________ обишли смо изложбу слика_______________

         (Götingen)          (Toulouse 
Lautrec)

б) Мој брат највише воли спортску опрему_______________________, а ја тврдим 
(Lacoste)

_____________________________ много бољи.
(Nike)

в) Ту вест прочитала сам у______________________________ и __________________________
(Der Spiegel) (New York Times)


