МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
64. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 22. MAJ 2022.

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
СРЕДЊА ШКОЛА, 2. РАЗРЕД
Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)
Регионални центар за таленте: _________________________________________________
Име и презиме: ______________________________________________________________
Школа: _____________________________________________________________________
Град: __________________________
_________________________
(потпис ученика)

Разред: ________________________
Попуњава комисија
Број бодова:

Време израде теста 90 минута! Тест има 20 задатака и сваки се бодује са 2. Погрешан
одговор не доноси ни позитивне ни негативне бодове.

Тест урадила/о: 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 40.
СРЕЋНО!

1.

Допуни текст:
На позив српског митрополита, 1726. године долази руски учитељ
_____________________ који у Карловцима отвара
_____________________, а 1733. године са неколико руских учитеља
___________________________ оснива
____________________________.

2.

Прочитај део из Доситејевог Живота и прикљученија и одговори на
питање:
„Место рожденија мојега била је варош Чаково у Банату
Темишварскому. Отац мој звао се Ђурађ Обрадовић, родом Србин, по
занату ћурчија, и трговац…Толико сам мален остао по оцу сирота,
да једва га памтим; но растући, кога год сам чуо о њему говорити,
није га нико без уздисаја спомињао.”
Доситејев језик се од народног разликује (заокружи слово испред
тачног одговора):
А) по облицима неких речи
Б) по склопу реченице
В) и по једном и по другом

3.

Заокружи слова испред тврдње која се односи на Вуков Српски
рјечник из 1818.
А) Писан је источнохерцеговачким дијалектом.
Б) Нема јекавског јотовања.
В) Прво дело штампано новом Вуковом азбуком.
Г) Користи азбуку употпуњену гласом х.

4.

Подвуци неправилно написана географска имена:
Путовао је по Америци и Африци, био у Казабланци, на Камчатки,
Корзики и Аљасци.

5.

Допуни:
Именица кокош има двојаке облике генитива множине:
_______________ и _______________.
Именица кокош мења се по Стевановићевој 4. врсти, али се чешће
употребљава именица 3. врсте добијена суфиксацијом:
_________________

6.

Која именица не припада низу:
А) уста, брада, крста, плећа
Б) камење, шљунак, песак, вода

7.

Допуни обликом заменице који:
То је часопис ____________ помињу многи књижевници.

8.

Подвуци придевске речи:
чији, свашта, свачији, ничији, ко, неко

9.

Синтагма нас две у дативу гласи ________________

10.

Заокружи слово испред нетачне тврдње која се односи на збирне
бројеве.
А. Именица коју одређују мора стајати у облику партитивног генитива.
Б. Употребљавају се уз бројиве збирне именице којима се означавају
бића.
В. Збирни бројеви су апсолутно непроменљиви.

11.

Разврстај свршене глаголе у групе:
сести, проговорити, заиграти, попити, заиграти се,
развикати се, допливати, куцнути
тренутно-свршени ____________________________
почетно-свршени _____________________________
завршно-свршени _____________________________
неодређено-свршени __________________________

12.

Подвуци глагол код ког префикс није променио вид:
препешачити, пребацити, прелетети

13.

Заокружи слово испред реченице у којој је глагол јесам у функцији
помоћног глагола:
А. Она је одлична ученица.
Б. Она је увек била одлична ученица.
В. Одлична је.

14.

Напиши инфинитив подвучених глагола из реченица:
Употреба тог облика потпуно нестаје. ___________________
Чини ми се да његова употреба не стаје. _________________

15.

Од које врсте речи су настали прилози ћутке, главачке
ћутке - _______________, _главачке - __________________

16.

„Добар укус се, у ово време технолошке демократије, показује само
као предрасуда укуса. Ако уметност не ствара ништа осим доброг
или лошег укуса, онда је она потпуно промашена. Када је у питању
анализа укуса, добар и лош укус се може лако изразити у врсти
фрижидера, тепиха или фотеље које имате у кући.”
Лес Левин, 1975.
Колико у наведеном тексту има предикатских реченица? ______

17.

Подвуци неправилно написане речи:
Ниокоме није говорио, ниодакле није долазио, никоме се није јављао.
Само каткад прозбори самном.

18.

Следеће реченице допуни изразима са предлогом на пазећи на значење
и правопис:
А. Била је _______________ срећна. (изглед)
Б. Увек је учио ____________. (памет)
В. Лутао је градом, с краја _______________. (крај)

19.

Напиши словима бројеве:
DVI ________________________________
200. ________________________________
22. _________________________________

20.

Допуни реченицу градећи понуђеним придевима облик у складу са
правописном нормом:
Највише је волела своје пругасте ____________________
(плав, бео) панталоне и ___________________________
(светао, плав) еспадриле.

