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, 3. 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.

На основу наведених дела одреди аутора:
Мала српска граматика, Рјечник из књижевних старина српских, Историја
облика

2.

Заокружи слово испред тачне тврдње:
а) Књижевни језик се увек поклапа са једним дијалектом.
б) Разлике између дијалекта и књижевног језика су мање или веће.
в) Књижевни језик је исто што и језик књижевности.

3.

Наведи гласовну промену:
орашчић _________________
тишина __________________
младићки __________________

4.

Допуни реченице:
А) Учесници треба да оставе своје _______________ (резиме).
Б) Волим кад у салату ставе много ___________ (манго).
В) Како ли живе у том ____________ (игло)?

5.

Подвуци предлошке изразе у следећем тексту:

У току утакмице судије се понашају у складу са правилима. У зависности од
околности потежу картоне у знак опомене.

6.

За онога ко је добре душе, кажемо да је ____________________. Овај придев
је настао ___________________ (напиши творбени модел).

7.

Подвуци неправилно написане полусложенице:
На макро и микро плану треба сагледати аерозагађење.
Многе фотографије су урађене фотомонтажом.

8.

Ако кажемо да речи имају заједнички корен и да образују породице речи,
послужили смо се лексичким механизмом који се зове
_____________________

9.

Који члан датог низа не може да образује пар:
вредност – вредноћа – марљивост

У ком лексичком односу су неозначене лексеме __________________
(Могућа су два одговора)

10.

Допуни фразеологизме:
А. ___________________ језик за зубима,
Б. ___________________ длаке на језику,
В. ___________________ заједнички језик
Г. ___________________ некога за језик

11.

„Луце ми пише да је прочитала мој есеј и да јој се свиђа. Каже да ће ми
писати како треба, опширније, али сада је затрпана послом. Само ради, ради,
ради. Понекад, кад имам несаницу и одустанем од покушаја да заспим,
ходам од Аутокоманде до Калемегдана”
(Лана Басташић, 2022. Дневник)
Подвуци прави објекат у првој реченици.

12.

„Луце ми пише да је прочитала мој есеј и да јој се свиђа. Каже да ће ми
писати како треба, опширније, али сада је затрпана послом. Само ради, ради,
ради. Понекад, кад имам несаницу и одустанем од покушаја да заспим,
ходам од Аутокоманде до Калемегдана”
(Лана Басташић, 2022. Дневник)
Подвуци одредбу за време у последњој реченици.

13.

Подвуци атрибутиве у реченици:
Моја тетка Мара радила је у посластичарници ”Атина”.

14.

Заокружи слова испред тачне тврдње:
А) Обезличене реченице се граде од личних глагола.
Б) Ситуација која припада садашњости може се исказати само партиципским
пасивом.
В) Реченице с логичким субјектом у генитиву спадају у егзистенцијалне
реченице.
Г) Безлична реченица је она у чијој структури нема субјекта.

15.

Особина глагола да за себе везује одређене реченичне чланове назива се
__________________.
У односу на ту особину за глагол уступити је ____________________.

16.

Означи слово испред реченице која нема безличну конструкцију:
А) Некада су се куће градиле више него данас.
Б) Некада се седело крај пећи.
В) Некада је грмело јаче.

17.

Подвуци карактеристике разговорног стила:
Сужен избор речи, кратке реченице, субјекатско-предикатска реченица,
објективност, супстандардни облици речи, емоционалност

18.

Допуни текст:
Најстаријим писмом сматра се ___________________________. Из њега се
развило __________________________.
Најсавршеније писмо је __________________.

19.

Најстарије сачувано дело светске књижевности, __________________,
записано је __________________ на _____________________.
(писмо)

20.

(материјал)

Напиши уобичајене латинске изразе са наведеним значењем
(транскрибовано или у оригиналу):
без провере, унапред ____________________,
непожељна особа _______________________,
у ствари, заиста__________________.

