
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.

К Љ У Ч  Т Е С Т А  И З  С Р П С К О Г  Ј Е З И К А
СРЕДЊА ШКОЛА, IV РАЗРЕД

1. Старословенским (2 бода)
2. Узлазни (2 бода)
3. храна, хрвати се, хрђав, опхрван, скрхан. (2 бода, по један за сваки подвучен одговор ако нема 

нетачних)
4. поштовалац, читалаца, мислиоца (2 бода, 1 бод за 2 тачна одговора)
5. женски, множина, номинатив (2 бода за цео одговор, 1 бод за 2 тачна одговора)
6. ко, какав, колики, чији, који (2 бода)
7. све (2 бода)
8. А. препреден

Б. препреден-
В. –јак (4 бода за цео одговор, 2 за 2 одговора, 1 за један одговор)

      9.  А. метонимија (2 бода)
           Б. метонимија (2 бода)
      10. в) јасан, (2 бода)
      11. падежни атрибут (2 бода)
      12. в) апозивива (2 бода)
      13.    а)  род,     б) бој,    (2 бода, 1 за један тачан ако нема нетачних)

     14.      

             ( 4 бода, 3 бода за  4 тачна одговора, 2 бода за 3 одговора, 1 бод за 2 одговора)

    15.    а)  Причали су нам како су се лепо провели на мору. Изрична (2 бода)
б)  Кренуо је на време како не би закаснио. Намерна (2 бода)
в)  Она је све урадила како су јој рекли. Поредбена (2 бода)
Напомена: 2 бода за цео одговор, 1 бод за одговор без подвучене реченице, само подвучена 0 
бодова

       16. а), г)  (2 бода, 1 бод ако је заокужен један одговор, а нема нетачних)
       17. дечак ведра духа, ограда од прућа, (2 бода, 1 бод ако је један тачан одговор, а нема нетачних)
        18. а) саставни
              б) раставни
              в) супротни (2 бода за три одговора, 1 за два тачна одговора)
        19. Број и лице (2 бода, 1 за један тачан ако нема нетачних)
        20. Бе-витамин, икс-зраци, радио-програм, Смаил-ага, лекар-стажиста (2 бода за 4 тачна 
одговора, 1 за 3 и 2 ако нема нетачних)

  ученица

  нов
одељење

  суседни одељење


