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РЕПУБЛИЧКО, 30.05.2021.

1.  Српска редакција старословенског језика, или 

______________________________, била је у употреби од _____ до _____ века.

2. Некадашњи глас јат у ћирилским рукописима се обележавао ______, а у 

латиници се транскрибује _______

3. Која норма је нарушена у исказу:  Налазимо се на Тргу Републике. 

_______________

4. Подвуци град који се не налази на истом дијалекатском подручју:

Нови Сад, Београд, Љиг, Ужице, Ваљево

5. Замени глас у финалној позицији творећи нову реч: рој - ______

6. Подвуци енклитике:  Јелена и Зорана су се посвађале.

7. Именица ситнеж може бити мушког и женског рода. Напиши како гласи 

генитив јед. ако је именица женског рода. __________________

8. Заокружи слово испред реченице у којој запажаш енклитички облик заменице 

они:

А) Највише ми се свиђају они цветови.

Б) Купићемо им руже.

В) Њих не интересује цвеће.

9.  Напиши словима бројеве:

      DVI  ________________________________

      200  ________________________________

      22.  _________________________________

10. Подвуци реч насталу претварањем. 

Осигуравајући имовину, морао је да ангажује осигуравајуће друштво.



11. Прота Матеја пише о крају времена дахија, ага и  бегова. Он користи застарелу 

лексику која није замењена новим речима. То су __________________________, 

у речнику се обележавају са ______

12. Допуни фразеологизме:

  а)  Бежати  ___________  без   _____________

  б)  Бежати као _____________ од _____________

13. Подвуци прилошку синтагму у афоризму: 

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

морамо да трпимо због оних других.

14. Подвуци атрибуте:

А. Над њим се савијау трешњине гране пуне рода.

Б. Смртоносни узрочници болести преносе се оштрим мирисом.

15. Подвуци зависну реченицу и одреди њену врсту:

     А) Да се речи купују, мање би их било. _____________________

     Б) Пошао је у родни крај да види кућу својих родитеља. ______________

     В) Жаба заборавља да је и она била пуноглавац. _________________

     Г) Он је такав друг да се бољи пожелети не може. ________________

16. Одреди врсту напоредног односа:

     А) У простоти је клица будућности, а у лепоти и сјају непреварљив знак опадања и 

           смрти. _____________________

     Б)  Ниси испунио обећање, дакле, наш договор више не важи. _______________

     В) Нисам о томе размишљао, нити ћу то урадити. __________________

17. Испред следећих тврдњи напиши „Т“, ако је исказ тачан, односно „Н“, ако није:

а) Један исти падеж може да обележи различите функције у реченици, као и да искаже

различита значења. __________

б) Значење средства у реченици исказује се предлошко-падежном конструкцијом с(а) +

инструментал. _________

в) Иза + генитив и за + инструментал могу бити падежни синоними. _________



18. У  следећим  реченицама  подвуци  предлошке  изразе и  напиши  који  падеж

захтевају:

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

     падеж: ____________________;

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

     падеж: _______________________.

19. Одреди облик, функцију и значење подвучене именичке јединице.

            Почела сам да га препознајем по кораку. 

облик ________________, функција _______________, значење ____________________

20. Обележи велика слова у реченицама:

А. Моја породица слави светог николу који пада уочи нове године.

Б.  Прошетали смо се пионирским парком до старог двора.

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


