
 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

СИСТЕМ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА ЗА ТАЛЕНТЕ 

 

 РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРА 

ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ, МАЈ, 2021. 

 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

ОСНОВНА ШКОЛА, VII 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! Укупан број бодова на тесту је 50. Погрешан одговор не 

доноси ни позитивне ни негативне бодове. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1. Које гласовне промене уочаваш у следећим речима: 

страшна _____________________________________________________, 

____________________________________________________________; 

обрашчић ______________________________________________________, 

____________________________________________________________. 

4 бода 

2. Одреди службу (функцију) подвучених речи у реченици и напоредни однос у коме 

се налазе: 

Ићи ћу у позориште или у шетњу. 

Служба (функција) у реченици: ___________________________________________; 

Напоредни однос: _______________________________________________________. 

2 бода 

3. Одреди компаратив придева: 

лош: _______________________________; 

добар: ______________________________; 

строг: ______________________________. 

3 бода 

4. Одреди број комуникативних и предикатских реченица у следећим примерима: 

а) Идући у школу, навратићу код тетке. 

Број комуникативних реченица: ____________________________________; 

Број предикатских реченица: _______________________________________; 

б) Дошавши кући, затекао сам госте и почео да разговарам са њима. 

Број комуникативних реченица: ____________________________________; 

Број предикатских реченица: _______________________________________. 

4 бода 

5. Подвуци просте речи: 

Гласник, позвати, глас, проглас, рука, културан, крај, крајолик, знање, знати. 

2 бода 

6. Издвој главну реч подвучене синтагме и одреди врсту синтагме: 

Најбољи ученици наше школе биће награђени. 

Главна реч: _____________________________________; 



Врста синтагме: _________________________________. 

2 бода 

7. Заокружи слово испред безличне реченице: 

а) Данас је леп дан. 

б) Свануо је дан. 

2 бода 

8. Одреди врсте следећих комуникативних реченица према комуникативној функцији: 

а) Дошао сам кући из школе. _____________________________________________; 

б) Срећно ти било! ______________________________________________________; 

в) Пожури у школу!______________________________________________________; 

3 бода 

9. Одреди глаголске облике подвучених глагола: 

Прочитах целу књигу, а мишљах да је нећу ни узети у руке. 

прочитах: _________________________________________________; 

мишљах: __________________________________________________; 

нећу узети: ________________________________________________. 

 3 бода 

10. У следећој реченици издвој објекте и одреди им врсту: 

Ивана је узела књигу од другарице. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

2 бода 

 

11. Подвуци атрибут који стоји уз објекат у реченици: 

Милош свако вече вози бицикл своје сестре. 

Како се зове овакав атрибут? _________________________________ 

2 бода 

 

12. а) Прецртај везник који не припада низу: а, али, па, него, но. 

      б) Образложи свој одговор. _________________________________________ 



2 бода 

13. Одреди падеж и његово значење у подвученим речима: 

Био је то момак висока раста. 

Падеж: _________________________________________________; 

Значење падежа: _________________________________________. 

2 бода 

14. Разврстај следеће непроменљиве речи: 

Док, лако, пред, ух, иза, или, веома, ура. 

Прилози: _______________________________________________________; 

Предлози: ______________________________________________________; 

Узвици: ________________________________________________________; 

Везници: _______________________________________________________. 

4 бода 

15. Подвуци и именуј синтаксичке јединице које стоје у саставном напоредном односу: 

Маја, Лена и Дијана заједно раде на школском пројекту.  

Синтаксичке јединице: _____________________________________                  2 бода 

16. Одвој запетама уметнути део у реченици: 

а) Маја је на срећу добила петицу. 

б) Наравно била је у праву. 

2 бода 

17. Заокружи слово испред тачног одговора: 

Уморна од часова, Тијана је отишла право кући. 

Подвучени део реченице преставља: 

а) апозиција 

б) прилошка одредба за начин 

в) апозитив 

г) атрибут 

2 бода 

18. Подвуци субјекте у реченици и одреди им врсту: 

Зорану је лепше на плажи, а мени на скијању. 



________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

2 бода 

19. Прецизно одреди службу (функцију) подвучених речи у реченици: 

 Ходисмо по вољи срца наших. 

Служба (функција) у реченици: 

_______________________________________________________________________. 

2 бода 

20. Препиши реченицу исправно поштујући правописна правила: 

НЕДЕЉКО ПОПАДИЋ ПОЗНАТИ ДЕЧЈИ ПЕСНИК УРЕДНИК ЈЕ КЊИЖЕВНОГ 

ЧАСОПИСА ЗА ДЕЦУ ВИТЕЗ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

2 бода 


