
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
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РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

64. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 22. MAJ 2022.

Т Е С Т  И З  С Р П С К О Г  Ј Е З И К А
СРЕДЊА ШКОЛА, 4. 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! 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. Који дијалекат крије опис:

Говори се у већем делу северозападне Србије. Има четири акцента и 
постакценатске дужине. Чува све падежне облике. 

_____________________________

2. Све редакције старословенског језика називају се једним називом:

_________________________

3. Своје доприносе неговању народног језика у писаној речи у својим 
делима дали су значајни писци 18. века:  

Бој змаја с орлови: _________________________

Беседе: _____________________

Плач Сербији: ____________________________

4. Један од гласова не припада низу. Заокружи га:

Х, Ф, З, С, Ц, Ж, Ш

5. Које гласовне промене илуструју примери:

а) орашчић______________________

б) Вуци!________________________

в) позоришни_______________________

г) голупчић______________________

6. Именице из заграде употреби у одговарајућем падежу:

Моја бака рођена је у ______________________ (Никинци), а деда у 
________________________________(Лебане).

7. Подвуци именице граматичког женског рода:

браћа, леђа, владика, девојче, пилад, врата, маст

8. Заокружи енклитичке облике личне заменице она:

 Синоћ сам је срела испред биоскопа. Куповала је карту за своју 
омиљену представу која је на репертоару овог месеца. Позвала је и мене
да јој се придружим. Тешка срца морала сам да је одбијем.



9. Подвуци речи добијене претварањем:

 Седела је врх стола и покушавала да разреши енигму текућег рачуна 
који је отворила са бившим мужем.

10. У натпису: Падају цене трговац се послужио лексичким 
механизмом__________________________________

11. Допуни фразелогизме:

а) Лабудова___________________

б) Потемкинова________________

в) Буриданов____________________

12. Подвуци синтагму и одреди јој врсту:
Скокнућу до књижаре да купим неколико оловака и фломастера. 

13. Кад сам их срела, они само ћуташе и ни реч не рекоше. 

Подвучени глаголи у реченици употребљени су у:

а) апсолутном значењу

б) релативном значењу

в) модалном значењу

г) гномском значењу

14. Заокружи контролоре конгруенције, а затим подвуци конгруентне речи:

Моја најбоља другарица увек је освајала прва места на такмичењима из 
српског језика. 

15. Одреди врсту напоредног односа:

а) Сви су ћутали, једино је она причала. ___________________

б) Не само што није дошао, него се није ни јавио. ____________

в) Није се јавио, дакле - неће доћи. _________________________

16. Подвуци зависне реченице и одреди им врсту: 

а) Ко рано рани, две среће граби. ______________________

б) Размишљала сам о томе да студирам енглески језик. 
_______________________________________

в) Урадила сам тест боље него што сам очекивала. 
_______________________

г) Био је толико уморан да је одмах заспао. ___________________



17. Подвуци изолате: 

холандски, велшки, албански, фински, грчки, естонски, летонски

18. Подвуци језик који не припада низу:

руски, украјински, белоруски, естонски, литвански, летонски

Овај језик припада_____________________________ језичкој породици, 
а остали_________________________________ групи индоевропске 
породице. 

19. На линији напиши називе одговарајућих знакова интерпункције (црта 
или цртица) који би према правописним правилима одговарали 
реченицама:

а) Још месец дана па___распуст! ___________________

б) зид__зида__зиду__зид ___________________

в) __Чујеш ли ме? __викала је из свег гласа. ________________

20.    Заокружи слова испред тврдњи које се односе на књижевноуметнички 
стил:

а) Писац полази од сумње, хипотезе, нерешеног питања

б) Језик књижевног текста је асоцијативан

в) Књижевни текст је аргументативан

г) Писац се обраћа чулима, а преко њих и емоцијама 

д) Језик књижевног текста је безличан и експлицитан


