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

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО НАУЧНИМ
ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 8. MAJ 2021.

Т Е С Т  И З  С Р П С К О Г  Ј Е З И К А
СРЕДЊА ШКОЛА, III 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. Прво дело штампано на славеносрпском језику је_________________________________
Његов аутор је песник, сликар, научник и бакрорезац_____________________________ 2 поена

2. Одреди род, број, падеж и вид придева:
Историја бележи бројне подвиге Душана Силног.
Род:_________________ број:_______________ падеж:_____________________ вид:______________

2 поена

3. Допуни реченице именима глумаца датим у загради: 
Обожавам филмове__________________________ и ___________________________ (Бред Пит, Џорџ 
Клуни) 2 поена

4. Кренуо је пут Београда.
Подвучена реч је по врсти__________________, а добијена је _________________________ (наведи 
начин грађења). 2 поена

5. Подвуци речи добијене суфиксом -је:
трчање, читање, лежање, оговарање, распеће, свануће 2 поена

6. Подвуци речи добијене граматичким суфиксом: 
пиле, пилићи, пилад, пилећи, пиленце, пилетина 2 поена

7. Именица рукопис настала је од латинске речи manuscriptum превођењем и прилагођавањем њених 
делова на српски језик. Реч добијена на овај начин назива се___________________ 2 поена

8. У неким деловима Војводине веома често се користила немачка реч фруштук која је означавала 
доручак. Данас се све мање користи. Подвуците термине којима се одређује статус ове речи у српском 
језику: неологизам, дијалектизам, регионализам, архаизам, историзам, позајмљеница, термин  

2 поена

9. Подвуци хунгаризме: Чула сам од неких старих аласа да се најбољи гулаши кувају на салашима јер се 
дуго крчкају на шпорету уз додатак мало цимета. 2 поена

10. Госпожа Дафина није марила ни за ћесара, ни за војну. Овакве, застареле речи називају 
се________________________ и у речнику се обележавају скраћеницом__________     2 поена

11. Појмови историзам и неологизам су у значењском односу_____________________ 2 поен

12.  Подвучене речи у изразима месни одбор и месни нарезак илуструју:

а) синонимију б) антонимију в) хомонимију г) полисемију

13. „Учите реалисте, следеће недеље биће контролни.“ Којим лексичким механизмом се послужила 
професорка у овој реченици?_________________________ 2 поена

14. Допуни фразеологизме:

Ући на_______________________

Ком опанци, ком___________________

(Имати) исти________________ 3 поена



15. Испред сваког фразеологизма напиши број значења 
_____ Соломонско решење 1. последњи значајан рад неког ствараоца пред смрт
_____ Шпанска села 2. обмана, смишљена варка
_____ Потемкинова села 3. мудро, досетљиво и праведно решење
_____ Лабудова песма 4. нешто неразумљиво, непознато, страно

5. решење тешког проблема силом или на најнепосреднији 
начин 4 поена

16. Чување, скривање тајне назива се:
а) консалтинг б) конспирација в) консензус г) констернација 2 поена

17. Прочитај одломак из Андрићевог романа На Дрини ћуприја и одговори на питања:
И климнувши главом крену напред, без поздрава и погледа. Свештеници се склонише у страну. Мимо 
њих прође пуковник, за њим официри, па момци на коњма. Нико се није обазирао на „законоше“ који 
остадоше сами на капији.
а) Комуникативних реченица има_______________, а предикатских:______________
б) Независних реченица има_________________, а зависних________________ 4 поена

18. Глаголска синтагма климнувши главом (из претходног задатка) има 
функцију:___________________________ 2 поен

19. У реченици из текста Ивана Клајна: „Није ни чудо што је готово цео наш кухињски речник страног 
порекла”
а) Подвуци именичку синтагму
б) Напиши главу реч:____________________ 3 поена

20. Допуни табелу како је започето и прикажи синтаксичку структуру реченице:
Капија је опет постала за касабу оно што је одувек била. 6 поена

предикат

Капија опет за касабу


