
  

 

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, VIII 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест урадила:    



  

1. Од глагола ПЛОВИТИ направи глаголску именицу и напиши коју гласовну 

промену запажаш у том примеру: 

Глаголска именица: _______________________________________________; 

Гласовна промена: ________________________________________________. 

2 бода 

2. Подвуци наглашени слог у следећим речима: 

НАМЕНА, НАМЕНИТИ, ИСПОРУЧИТИ, ИСПОРУКА. 

2 бода 

3. Заокружи слово испред тачног одговора: 

Биљана је златна девојчица. 

Подвучени придев је : 

а) градивни 

б) описни 

в) присвојни 

2 бода 

4. Препиши следеће реченице тако да исправиш погрешно употребљене заменице: 

а) Ти мораш бринути о твојим стварима. 

________________________________________________________________________ 

б) Једну ћу задржати за мене, а другу ћу поделити са осталима. 

________________________________________________________________________ 

в) Нисам погрешила у ничему. 

________________________________________________________________________ 

3 бода 

5. Напиши правилно словима следеће бројеве: 

а) На екскурзију ће отпутовати (30) ___________________________________ деце. 

б) Маја, Ана и Ивана заједно вежбају сваког петка. Њих (3) ____________________ 

су добре другарице. 

в) Алекса и Анђела су брат и сестра. Њих (2) _______________________________ 

су потпуно различити.  

3 бода 

6. У следећем низу подвуци двовидске глаголе: 

плакати, видети, плакати, чути, певати, телефонирати 

2 бода 



  

7. У следећој реченици подвуци непроменљиве речи и одреди им врсту: 

Насред среде стајаше једна дрвена столица са сламним седиштем и сломљеном и 

тако живописно испруженом ногом као да хоће да се фотографише. 

Прилози: _________________________________________________; 

Предлози: ________________________________________________; 

Везници: _________________________________________________. 

3 бода 

8. Подвуци зависне реченице и одреди им врсту и службу (фукцију) у вишој 

реченици: 

А кад бисмо могли да се спустимо натраг у детињство, као у клупу основне школе 

из које смо давно изишли, ми бисмо их опет угледали. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

4 бода 

9. Подвуци слова испред реченица у којима употребљени глаголски облици имају 

релативно значење: 

а) Сретнем прошле недеље своју најбољу пријатељицу у школи. 

б) Срела сам прошле недеље своју најбољу пријатељицу у школи. 

в) Следеће године не идемо на море, већ на Златибор. 

г) Ићи ћемо на плажу после ручка. 

2 бода 

10. Који су млађи дијалекти штокавског наречја? 

__________________________________________________________________ и 

__________________________________________________________________. 

2 бода 

11. Одреди падеж  и значење падежа подвучених речи: 

а) Марија и Драган шетају по цео дан.  

Падеж: __________________________________________________; 

Значење падежа: __________________________________________. 



  

б) Марија и Драган шетају по пољани. 

Падеж: __________________________________________________; 

Значење падежа: __________________________________________. 

4 бода 

12. Заокружи слова испред тачних тврдњи који се односе на подвучени део реченице: 

Скромно летујући можемо обићи најлепше крајеве наше земље. 

Подвучени део реченице је: 

а) зависна реченица 

б) независна реченица 

в) синтагма 

г) у личном облику 

д) у неличном облику 

2 бода 

13. Подвуци глаголе и одреди глаголске облике у следећим реченицама: 

а) Решио је те оде и однесе своје ствари. 

Глаголски облици: 

_______________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________; 

б) Решио је да оде и однесе своје ствари. 

Глаголски облици: 

_______________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________. 

4 бода 

14. Одреди врсту стила у следећим реченицама: 

„У мом срцу поноћ. У њој каткад тиња 

Мис'о да још живиш, мој пределе младиˮ. 

Врста стила: ____________________________________________________________; 

Примећено је повећање броја жалби на ово решење. 

Врста стила: ____________________________________________________________. 

2 бода 

15. Из ког су језика позајмљене следеће речи? 

анђео, апостол, патријарх, калуђер 

Позајмљене су из _______________________________________ језика. 



  

2 бода 

16. Подвуци објекат у следећој реченици и одреди му врсту: 

Фабриком управљају радници. 

_______________________________________________________________________. 

2 бода 

17. Наведи године издања следећих дела Вука Стефановића Караџића: 

Мала простонародња славено-сербска пјеснарица____________________________; 

Српски рјечник I ________________________________________________________. 

2 бода 

18. Подвуци речи настале претварањем:  

Кроз шуму је водио узак пут. 

Најпре ћемо поћи пут шуме. 

Наша села су пуна пољопривредних добара. 

 

2 бода 

19. Напиши антониме следећих речи: 

а) север –  

б) узети –  

в) топло –  

3 бода 

20. Подвуци правилно написане речи: 

беби-ситерка, авио-карте, видео-бим, видеографика 

2 бода 

 


