
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО НАУЧНИМ
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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! 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



Пажљиво прочитај питања! Прецртани и дописани или преправљани одговори се не признају. 
Оцењује се само питање у коме су сви одговори тачни. Укупан број бодова на тесту је 50. 
СРЕЋНО!

1. Подвуци писце који су у 18. веку писали на славеносрпском: 
Милован Видаковић, Јован Рајић, Јован Хаџић, Атанасије Стојковић, Доситеј Обрадовић 

(2 поена) 

2. Вук Караџић  1814. године у _________________ објављује прву штампану граматику српског 
језика под називом_________________________________________насталу по узору 
на_____________________________________ Аврама Мразовића. ( 3 поена)

3. Најзначајније дело Саве Мркаља____________________________________________ издато 
је_____________ године. Његова реформисана азбука састојала се од___________ слова и 
сачињена је у складу са Аделунговим начелом_________________________________________
____________________________________________________________________ (4 поена)

4. Подвуци појмове који се односе на Други српски рјечник: јекавско јотовање, фонетски 
правопис, тројезичност, етимолошки правопис, једнојезичност, вулгаризми, без вулгаризама, 
бележи Х, не бележи Х

( 2 поена)
5. Сонанти М, Н, Њ  припадају истој групи ако посматрамо:

a) место настанка
b) начин настанка
c) обележје мекоће
d) треперење гласних жица (1 поен)

6. Наведени примери илуструју одступање од гласовних промена:
a) странпутица:___________________________________
b) отцепити:____________________________________
c) представа:___________________________________ (3 поена)

7. Одреди граматичку основу речи:
a) посао:________________________
b) добар:_________________________ ( 2 поена)

8. У наведеном придеву подвуци творбену основу:

ФАРМАЦЕУТСКИ ( 1 поен)

9. Неки од назива верских празника су PLURALIA TANTUM. Подвуци их:
Задушнице, Васкрсење, Благовести, Богојављење, Цвети, Преображење, Младенци (2 поена)

10. Одреди род, број и падеж подвучених именица:
Вечерас, господо, у кнеза на балу, догодило се чудо.
Род:__________________ број:__________________ падеж:_______________
Следеће недеље идемо на Дивчибаре.
Род:________________ број:________________ падеж:________________ (6 поена)



11. Одреди граматички род, број и деклинацију по којој се мењају следеће именице:

Род Број деклинација
девојка
девојче
девојчурак

( 3 поена)

12. Одреди род, број, падеж, степен поређења и придевски вид:
То се догодило у сред бела дана.
род:_______________________ број:__________________ падеж:____________
вид:_______________________ степен поређења:____________________ (5 поена)

13. Заокружи слова испред правилно написаних придева:
a) азбестни, протестни, контрастни, аористни
b) масан, сласан, завистан, неуместан
c) пакостан, мастан, частан, радостан
d) часан, радосан, независтан, пристрасан (2 поена)

14. Подвуци речи које су у облику женског рода:
милион, милијарда, хиљада, две, четворе, четворица (2 поена)

15. Допуни реченице одговарајучим облицима бројева:
Разговарала сам са _______________________ девојкама. (обе) 
Разговарала сам са ________________________ људима. (двоје) ( 2 поена)

16. Напиши заменице дате у заградама у одговарајучем облику:
Не личи ми_______________________ (нико)
Не личи __________________________ (ништа)
Да ли он може да се споразуме са __________________ ? (било ко) (3 поена)

17. Одреди врсту речи:
Она увек седи крај прозора. _______________________ ( 1 поен)

18. Подвуци непроменљиве речи:
Не, немој ми прићи! Хоћу издалека
Да волим и желим ока твоја два. ( 2 поена)

19. Напиши скраћенице: ( 2 поена)
и други:__________ једнина:________ инжењер:__________ госпођица:________

20. Подвуци речи које илуструју елементе етимолошког правописа:
људски, бекство, шестсто, рашчистити, једанпут, сладолеџија, Вашингтон, 

( 2 поена)


