
КЉУЧ

1. српскословенски, од 12. до 18. века  (2 бода – за потпун одговор)

2.     Ѣ, ě (2 бода за цео одговор, 1 бод за 1 тачан одговор)
3.  ортографска/правописна (1 бода)

4.   Ужице (1 бод)

5.  рог/ров/род…. (1 бод)

6. Јелена и Зорана су се посвађале (2 бода за обе подвучене енклитике)

7. ситнежи (2 бода)

8. Б)  2 бода

9. DVI  педесет (и) шести (1 бод)

200  двеста (1 бод)

     22. двадесет (и) други (1 бод)

10. Осигуравајући имовину, морао је да ангажује осигуравајуће друштво. (2)

11. историзми, ист. ( 2 бода, за сваки одговор по бод)

12.   а)  Бежати  главом без  обзира (2 бода за цео тачан одговор)

       б)  Бежати као ђаво од крста (2 бода за цео тачан одговор)

13. Многи од нас нису заслужили овакву суботу, са оволико кише. Међутим, морамо да 

трпимо због оних других. (2 бода)

14.  А. Над њим се савијау трешњине гране пуне рода. (1 бод за цео одговор)

       Б. Смртоносни узрочници болести преносе се оштрим мирисом. (1 бод за цео одговор)

15. А) Да се речи купују, мање би их било. Условна (2 бода за комплетан одговор) 

     Б) Пошао је у родни крај да види кућу својих родитеља.  намерна(2 бода за комплетан 

одговор)

     В) Жаба заборавља да је и она била пуноглавац.     изрична(2 бода за комплетан одговор)

     Г) Он је такав друг да се бољи пожелети не може. последична(2 бода за комплетан 

одговор)

16. а. Супротни, б. Закључни, в. Саставни (за сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 3)

17. Т, Н, Т (2 бода за цео тачан одговор, 1 бод за два тачна одговора)

18. а) У току јучерашњег састанка расправљали смо о увођењу нових пројеката. 

          падеж: генитив; (2 бода за комплетно урађен задатак)

б) Технолошке промене у вези са начинима комуникације људи брзо прихватају.

     падеж: инструментал. (2 бода за комплетно урађен задатак)

https://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%9A


19. локатив једнине, прилошка одредба за начин, начинско (2 бода за цео одговор, 1 за два

тачна одговора)

20. А. Моја породица слави светог николу који пада уочи нове године. (1 бод за цео одговор)

Б.  Прошетали смо се пионирским парком до старог двора. (1 бод за цео одговор)

В.  Моја мама воли винсента ван гога, а тата каже да је ван перси најбољи фудбалер (1 бод за

цео одговор)


