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Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика основних школа
из српског језика и језичке културе
V разред
Шифра: ____________________________________________________________
Бр.
Питања
1. Заокружи слова испред реченица у којима је ПРОФЕСИОНАЛНО придев.

2.

а) Његово понашање није професионално.
б) Он се увек понаша професионално.
в) Учлањен је у професионално удружење новинара.
г) Новинарски посао треба обављати професионално.
У следећој реченици подвуци именице у локативу.
По оцени многих светских стручњака, најлепша фреска у православљу је Распеће у
студеничкој Богородичној цркви.

3.

Заокружи слово испред реченице у којој запажаш именицу у акузативу.
а) Преломила се чоколада.

б) Увиј чоколаду.

в) Најела сам се чоколаде.

г) Торта је са чоколадом.

4.

У следећем низу речи подвуци придеве.
јутро, јучерашњи, петак, четири, поноћни, први

5.

У следећој реченици подвуци антониме.
На планини је ноћ увек хладна, а на мору топла.

6.

Заокружи слово испред именице која спада у исту подврсту као именица ВОДА.

7.

а) Дунав
б) плажа
в) песак
г) лето
Напиши у ком је роду, броју и падежу подвучени придев у следећој реченици.

8.

Скренуо је пажњу на себе изузетним љубавним стиховима.
Род
Број
Падеж
љубавним
Подвуци ненаглашене (енклитичке) облике личних заменица.
њу, јој, ме, ње, њих, њој, вам, их

9.

У следећој реченици подвуци именице у акузативу.
Мозли креће на нeизвесно путовање у нади да ће наћи помоћ и одговоре о свом пореклу.

10. Подвуци именице које су у множини.
ксилофон, чинеле, штапићи, добош, прапорци, бубањ

Поени
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Питања

Поени

строг __________________
висок __________________
12. Заокружи словa испред правилно написаних бројева.
а) шесто први
г) хиљаду девесто

б) четиристо шеснест
д) петсто педесет

в) деветсто четири
ђ) четристо шести

13. Заокружи слова испред тврдњи које важе за дату реченицу.
Прави дивљи коњи као засебна врста још једино могу да се виде у степама средишње
Азије.
а) Сви придеви у реченици су у мушком роду.
б) Сви придеви у реченици су у множини.
в) Међу придевима у датој реченици само је један по значењу месни.
г) Међу придевима у датој реченици само је један у генитиву.
14. Допуни реченицу суперлативом придева ЈАСАН.
Одлука линијског судије није нам баш била ______________________________.
15. Подвуци граматичку основу у следећем примеру.
кашичицом
16. Заокружи слово испред пара речи које спадају у исту врсту.
а) леп – лепота

б) ја – два

в) рећи – ћутати

г) трчање – трчати

17. У следећој реченици подвуци речи које се могу мењати по падежима.
Kасно синоћ чули смо јаку грмљавину.
18. Подвуци правилно написане географске називе.
атлантски океан, Тихи океан, Јужни Океан, Индијски океан, Северни Ледени Океан
19. Заокружи слово испред пара синонима.
а) леп – досадан

б) зелен – шарен

в) занимљив – интересантан

г) правилан – неправилан

20. У датом низу синонима подвуци једну реч која ту не припада.
увек, стално, трајно, непрестано, често

Прегледао:________________________

Укупно поена: _______________

ДРУ Ш ТВ О
И

ЗА

СР П С КИ

К ЊИ ЖЕВ Н О СТ

Ј Е ЗИ К

СР БИ Ј Е

Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика основних школа
из српског језика и језичке културе
РЕШЕЊА

V разред
1. а), в)
2. (По) оцени многих светских стручњака, најлепша фреска (у) православљу је
Распеће (у) студеничкој Богородичној цркви.
3. б)
4. јутро, јучерашњи, петак, четири, поноћни, први
5. На планини је ноћ увек хладна, а на мору топла.
6. в)
7.
љубавним

Род
мушки

Број
множина

Падеж
инструментал

8. њу, јој, ме, ње, њих, њој, вам, их
9. Мозли креће на нeизвесно путовање у нади да ће наћи помоћ и одговоре о
свом пореклу.
10. ксилофон, чинеле, штапићи, добош, прапорци, бубањ
11. строжи; виши
12. в), д)
13. в), г)
14. Одлука линијског судије није нам баш била најјаснија.
15. к а ш и ч и ц о м
16. в)
17. Kасно синоћ чули смо јаку грмљавину.
18. атлантски океан, Тихи океан, Јужни Океан, Индијски океан, Северни Ледени
Океан
19. в)
20. увек, стално, трајно, непрестано, често

