
Д Р У Ш Т В О  З А  С Р П С К И  Ј Е З И К  

И  К Њ И Ж Е В Н О С Т  С Р Б И Ј Е  

 
Школска 2022/2023. година 

Општинско такмичење ученика основних школа  

из српског језика и језичке културе 
VIII разред 

Шифра: _____________________________________ 

Бр. Питања Поени 

1. Источнословенска, западнословенска и јужнословенска група језика непосредно су 

настале од заједничког говорног језика свих Словена, који је у науци познат под 

именом ___________________________________ језик. 

 

2. Словенско писмо ћирилица добила је назив по монашком имену: 

а) Светог Методија   б) Светог Константина   в) кнеза Растислава    г) цара Михаила III 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

3. Напиши име и презиме аутора наведеног дела. 

Славеносрпски магазин (1768) – ___________________________________ 

 

4. Српски рјечник Вука Стефановића Караџића за време ауторовог живота имао је: 

а) једно издање    б) два издања    в) три издања 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

Већина речи у овом речнику потиче из _______________________________ дијалекта. 

                                                                            (Наведи назив дијалекта.) 

 

5. Заокружи слово испред реченице са књижевним ијекавским изговором старог гласа 

јат:  

а) Дјевојка је дала ријеч.    б) Ђевојка је дала ријеч.    в) Дјевојка је дала рјеч. 

 

6. Подвуци реч у којој запажаш слоготворно р: 

усавршити    сакрити    изградити    управљати     

 

7. Подвуци корен следеће речи: 

С В И Л Е Н К А С Т  

 

8. Наведене су речи које повезује значење осећања клонулости, малаксалости. Међу 

њима постоји једна која не припада том низу. Подвуци је. 

замор    заморан    умор    заморче    замореност    изморити 

 

9. У једној граматици је на духовит начин представљен генитивни знак. Наиме, на 

илустрацији слово А које не носи генитивни знак каже: 

„Добро је што ме изговарају кратко, па не морам да носим ову старомодну капу!” 

Значење речи капа у овом примеру настало је:  

а) метафором    б) метонимијом    в) антонимијом    г) синонимијом 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

10. У следећој реченици подвуци речи у којима запажаш јотовање. 

Гледајући га с љубављу која је јача од свега, чврсто је веровала у њега. 

 

11. У следећој реченици подвуци све речи које спадају у основне бројеве. 

После дан или два, трговци су дошли у наш град и на првој пијаци продали једном 

чичи сто килограма пшенице. 

 



Д Р У Ш Т В О  З А  С Р П С К И  Ј Е З И К  

И  К Њ И Ж Е В Н О С Т  С Р Б И Ј Е  

 
Бр. Питања Поени 

12. Заокружи слово испред речи са краткосилазним акцентом. 

а) ВЕК б) СИН в) КРАЉ г) МИШ д) СТВАР 
 

 

13. У следећој реченици подвучена је реч која се недавно почела употребљавати у 

српском језику под утицајем енглеског и значи „претерано, дуго гледање серије”:  

Изашла је нова сезона серије „Чудне ствари” – време је за бинџовање! 

Такве речи зову се:  а) неологизми    б) архаизми    в) дијалектизми 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

14. Колико предикатских реченица има у следећој комуникативној?  

Кад је стигао пред Николајеву кућу, он раскопча бунду и поче натенане да исплаћује 

кочијаша, не осврћући се на гласно фрктање коња. 

Одговор: ___________________ 

 

15. У следећој реченици подвуци све прилоге. 

После обилног ручка, он бојажљиво, једним оком погледа Француза, коме су се усне 

лукаво смешиле. 

 

16. Одреди падеж, број и род подвучене именице у следећој реченици. 

Ходао је градом с музичким инструментом на леђима. 

ПАДЕЖ БРОЈ РОД 

   
 

 

17. У следећој реченици подвуци синтагму која има функцију (службу) субјекта и 

заокружи њену главну реч. 

Из штале је даноноћно одјекивало мукање гладне краве. 

 

18. Ако знаш да енглеско презиме Hawke у српском пишемо Хок, заокружи слова испред 

правила која су примењена у прилагођавању писања овог презимена у српском језику. 

а) Почетно HA преноси се као ХЕ. в) Словнa групa AW преноси се као О. 

б) Словна група AW преноси се као АВ. г) Завршно E се не преноси. 
 

 

19. У ком облику се налази глагол свршеног вида у следећој реченици? 

Људи који живе усамљено увек имају на души понешто што би са задовољством 

испричали. 

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК ЛИЦЕ БРОЈ 

   
 

 

20. Како се словима пише 400-годишњица? Заокружи слово испред тачног одговора.  

а)  четристо годишњица б)  четристогодишњица в)  четиристогодишњица 

г)  четиристо годишњица д)  четиристо-годишњица 
 

 

 

Прегледао: ________________________                                        Укупно поена: _______________ 

 



Д Р У Ш Т В О  З А  С Р П С К И  Ј Е З И К  

И  К Њ И Ж Е В Н О С Т  С Р Б И Ј Е  

 
Школска 2022/2023. година 

Општинско такмичење ученика основних школа  

из српског језика и језичке културе 
VIII разред 

Решења 

1. прасловенски 

2. б) Светог Константина    

3. Захарија (Захарије) Орфелин 

4. б) два издања; источнохерцеговачког     

5. а) Дјевојка је дала ријеч.     

6. усавршити 

7. С В И Л Е Н К А С Т  

8. заморче     

9.  а) метафором 

10. Гледајући га с љубављу која је јача од свега, чврсто је веровала у њега. 

11. После дан или два, трговци су дошли у наш град и на првој пијаци продали једном 

чичи сто килограма пшенице. 

12. г) миш 

13. а) неологизми     

14. три (3) 

15. После обилног ручка, он бојажљиво, једним оком погледа Француза, коме су се усне 

лукаво смешиле. 

16. ПАДЕЖ БРОЈ РОД 

локатив множина средњи (род) 
 

17. Из штале је даноноћно одјекивало мукање гладне краве. 

18. в) Словнa групa AW преноси се као О. 

г) Завршно E се не преноси. 

19. ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК ЛИЦЕ БРОЈ 

потенцијал 3. (треће) множина 
 

20. в)  четиристогодишњица 

 

 


