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Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика основних школа
из српског језика и језичке културе
VI разред
Шифра: ____________________________________________________________
Бр.
Питања
1. У којој речи се налази описани глас? Заокружи слово испред ње.
звучни задњонепчани
консонант

2.

а)

б)

хлад

траг

в)

крај

Поени
г)

плес

У следећој реченици подвуци безвучне зубне сугласнике.
Ујутру обуј зимске ципеле.

3.

Попуни табелу тако што ћеш за сваки глас написати какав је по месту творбе.
Место творбе

4.

Ш
З
Л
Заокружи слово испред пара примера у којем обе речи имају акценат на првом слогу.
а) математика – математички
в) пливач – пливачица

5.

б) висок – висина
г) мислити – замислити

Напиши како гласи номинатив множине следећих именица.
а) лист ______________________

б) лиска ______________________

6.

Напиши уснено-зубни прави (шумни) консонант.
___________

7.

У следећој реченици подвуци именице у локативу.
У већини школа у Јапану ђаци сами чисте своје учионице.

8.

Подвуци реч у којој запажаш двоуснени сонант.
април,

9.

мај,

јун,

август

Напиши генитив множине именице ИМЕНИЛАЦ.
________________________________________

10. Подвуци творбену основу наведене речи.
ученица
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Бр.
Питања
11. Одреди род, број и падеж подвучене именице у следећој реченици.

Поени

Тај податак смо прочитали на првим страницама књиге.
Род
страницама
12. Подвуци примере који су правилно написани.

Број

Падеж

исшарати, одбранбени, отцепити, мастан, подчинити, сладоледџија
13. Подвуци придеве у чијим облицима компаратива нема јотовања.
сладак, чист, сјајан, висок, далек, тесан
14. У следећој реченици подвуци именице у једнини.
Некада смо мислили да сви канаринци, косови, дроздови и друге певачице звуче исто, али
упоређивањем њиховог цвркута, научници су установили да и међу птицама постоје
различити језици.
15. Одреди род, број и падеж подвученог придева у следећој реченици.
Кад бисмо сви рециклирали старе новине, спасли бисмо 250 милиона стабала годишње.
Род
Број
Падеж
старе
16. Зaокружи слово испред правилног одричног облика глагола нестајати, којим треба
допунити реченицу.
Поправили смо квар и струја нам више ________________.
а) ненестаје

б) не стаје

в) нестаје

г) не нестаје

17. Напиши којe гласовнe променe уочаваш у номинативу множине именице ЦВРЧАК.
________________________________________________________
________________________________________________________
18. У следећем низу подвуци глагол код којег префикс није променио вид.
престићи,

дотрчати,

поразговарати,

препричати,

наговорити

19. Заокружи слово испред речи у којој је подвучен суфикс.
а) плавкаст б) плавокоса

в) плавкаст

г) плавокоса

20. Заокружи слово испред пара речи које имају исти корен.
а) радијатор, радити

б) зарадити, брада

в) радник, крадом

Прегледао:________________________

г) радња, урадити

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

VI разред
1. б)
2. У ј у т р у о б у ј з и м с к е ц и п е л е .
Место творбе

3.
Ш

предњонепчани (палатални)

З

зубни (дентални)

Л

надзубни (алвеоларни)

4. г)
5. а) листови; б) лиске
6. Ф
7. (У) већини школа (у) Јапану ђаци сами чисте своје учионице.
8. април,

мај,

јун,

август

9. именилаца
10. у ч е н и ц а
11.
страницама

Род
женски

Број
множина

Падеж
локатив

12. исшарати, одбранбени, отцепити, мастан, подчинити, сладоледџија
13. сладак, чист, сјајан, висок, далек, тесан
14. Некада смо мислили да сви канаринци, косови, дроздови и друге певачице
звуче исто, али упоређивањем њиховог цвркута, научници су установили да и
међу птицама постоје различити језици.
15.
старе

Род
женски

Број
множина

16. г)
17. непостојано а, сибиларизација (редослед није битан)
18. престићи, дотрчати, поразговарати, препричати, наговорити
19. в)
20. г)

Падеж
акузатив

