
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, IV 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: мр Валентина Паровић, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево
Рецензент: Светлана Нишкановић Ђукановић, 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. Напиши којим језиком су записани  Маријино јеванђеље, Гршковићев одломак и Михановићев 
одломак ___________________________

2. Доуни реченицу: На унутрашњем слогу вишесложних речи може бити само 

_____________________ акценат.

3. Подвуци речи у којима је сугласник х сувишан: 

                          храна, хрвати се, хрђав, опхрван, скрхан. 

4. Допуни реченице одговарајућим обликом изведеним од глагола у загради:

А. Он је Ваш велики __________________ (поштовати).

Б. Дао бих сто ___________________ (читати), за једног ______________ (мислити).

5. Кад падају Цвети?

Одреди број, род и падеж именице _________________________________________

6. Шта не припада низу: ко, какав, колики, чији, који

7. Допуни реченицу одговарајућим обликом опште придевске заменице:
Он је, упркос киши, тренирао __________ време.

8. Дата је реч препредењак, напиши:
А. мотивну реч ___________________
Б. творбену основу ________________
В. суфикс _________

9. Напиши којим лексичким механизмом је настао следећи фразеологизам:

           А. Засукати рукаве __________________

           Б.  Дићи руке (од нечега) _______________

10. Придев децидан/децидиран значи:

           а) одричан,  б) истоветан,  в) јасан,  г) убрзан

11. Прецизно одреди функцију подвучене синтагме у реченици: Седео је на балкону на трећем 
спрату. ______________________



12. Испод левог колена, удареног у паду, стајала је модрица. 
Подвучени реченични члан је у функцији: а) атрибута,  б) апозиције,  в) апозивива

13. На глави је имао шешир, из ког су вириле траке.
Заокружи слова испред граматичких категорија у којима конгруира подвучена реч са именицом 
шешир:

         а)  род,     б) бој,   в) падеж

14. Прикажи дијаграмом структуру синтагме: Нова ученица суседног одељења
Убележи лексеме на одговарајуће место

                                

15. Подвуци зависну реченицу и одреди њену врсту:
а) Причали су нам како су се лепо провели на мору.
б) Кренуо је на време како не би закаснио.
в) Она је све урадила како су јој рекли.

16. Заокружи слово испред реченице којом је исказана тачна тврдња:
1) Односне реченице које почињу именичком заменицом ко/шта имају у вишој

реченици најчешће функцију субјекта или правог објекта
2) Придевске речи свој садржај ретко приписује именичком појму.
3) Испред изричне реченице увек се пише запета.
4) Према остварљивости услов може бити реални, потенцијални и иреани.

17. Подвуци именичке јединице с придевском вредношћу:
дечак ведра духа, књига на столу, пут кроз шуму, ограда од прућа, личити на мајку, чезнути за 
миром

18. Напиши синонимни назив за напоредни однос:
1) копулативни - __________________
2) дисјунктивни - _________________
3) адверзативни - __________________

  

    

  



19. Напиши у којим граматичким категоријама предикат конгруира са субјектом у реченици: 
Збунивши се, младић се окрете ка њој. 

20. Подвуци правилно написане речи:
Бе-витамин, икс-зраци, радио-програм, Смаил-ага, лекар-стажиста


