Школска 2006/2007. година
Окружно (градско) такмичење ученика основних школа из српског
језика и језичке културе
VIII разред

Шифра:

1.

Старословенски језик и писмо су се у многим решењима угледали на
језик.

2.

Јеванђеља су у 13. веку код Срба преписивана
језиком.

3.

Прве рускословенске школе код Срба отварају се у:
а) Београду б) Војводини в) Црној Гори г) Босни
Заокружи слово испред тачног одговора.

4.

Наведи име и презиме младог филолога који је био Вуков сарадник у периоду
1847-1852. године:

5.

Наведи годину издања Српскогрјечника у којем је Вук Караџић употребљавао
слово х и у речима домаћег порекла:

6.

Маведи зубни сугласник без звучног парњака:
Одреди гласовне промене извршене у речи измашћен:

7.
8.

Наведи ијекавски облик речи деоба, који се налази и у наслову чувене песме из
српске народне књижевности:

9.

Акцентуј речи: пољубити, н а с т а в а ,

10.

Подвуци правилно написане облике: идеја- идеа, идеалан - идејалан

брат, ч а р о л и ј а

11.

Препиши правилно, писаним словима, синтагме:
а) књижевно-уметнички функцијонални стил
б) шумадиско-војвођански диалекат

в) северо-западни ветар:

12.

Подвуци узајамноповратне глаголе: туширати се, руковати се, шминкати се,
плашити се, замислити се, поздравити се, рвати се

13.

Прелазни глаголи подразумевају употребу: а) одредбе у акузативу без
предлога б) допуне у акузативу без предлога в) одредбе у генитиву без
предлога Заокружи слово испред тачног одговора.

14.

Одреди синтаксичку функцију подвучене речи у следећем примеру: Будаласте
игре сестара нису је занимале.

15.

Подвуци правилне облике глаголског прилога садашњег: претресавајући претресајући, печући - пекући, викајући - викући - вичући

16.

Наведи номинатив множине именице грм:

---------

_

17.

Допуни реченицу конгруентним облицима перфекта глагола доћи:
а) Два друга
б) Два друга

18.

У примеру И он прође баштом да одахне одреди:
а) врсту зависне реченице по значењу:
б) функцију зависне реченице:

19.

Подвуци русизме (речи пореклом из руског језика): скутер,
опера, пегла, бабушка, фитиљ, пасош, вотка, виски

20.

Одреди три стилске фигуре у стиху Сунце је добре воље, а вода мрзла и
јетка:

Школска 2006/2007. година
Окружно (фадско) такмичење ученика основних школа из српсксг језика и језичке културе
VIII разред Решења
1. грчки
2. српскослсвенеким (црквенословенским)
3. б)
4. Ћуро (Ћура) Даничић
5. 1852.
6. ц
7. јотовање, једначење по месту творбе (артикулације) [редослед није важан!
8. диоба
9. пољубити, настава, брат, чаролија
10.идеја., идеалан
11.а) књижевноуметнички функционални стил; б) шумадијско-војвођански дијалекат; в) северозападни
ветар
12.руковати се, поздравити се, рвати се
13.б)
14.а) атри6ут(ска)
15.претресајући. пекући, вичући
16.грмови
17.а) су дошла, б) су дошли [ргдослед није важан]
18.а) намерна; б) прилошкоодредбена (прилошке одредбе / прилошка)
19.бабушка, вотка
20.персонификација, контраст (антитеза), епитет(и) [редослед није важан]

