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RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – 1. RAZRED 

XVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2012.) 

ŠKOLSKA RAZINA 

Test ima 30 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 80 bodova. Bodovna vrijednost zadatka 

napisana je u kvadratiću kraj zadatka. Alternativno točno rješenje napisano je u zagradi.  

 

         D      V            N        N       G          I          I              A                                   

1. Recite mi, doktore, je li istina da sirup od meda s ljekovitim biljem jača imunitet u 

       L           G 

 razdoblju gripe? 
Napomena: U slučaju da učenik pogrješno odredi padež u cijeloj sintagmi (ljekovitim biljem), 

oduzima mu se samo jedan bod. 

3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…) 

2.  

riječ vrsta riječi 

pljus uzvik (usklik) 

je glagol 

u prijedlog 

sada prilog 

da čestica (riječca) 

mi zamjenica 

nudimo glagol 

dva broj 

učinkovita pridjev 

i veznik 

rješenja imenica 

3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…) 

3. U jugozapadnoj Hrvatskoj između Velebita, Plješivice, Velike i Male Kapele nalazi se 

povijesna hrvatska županija Lika. Rijeka Krbava teče Krbavskim poljem. Tamo se 9. 

rujna 1493. odigrala Krbavska bitka. Naše borce predvodio je ban Emerik Derenčin. 

Pobijedili su Turci pod vodstvom Jakub-paše. Opis te bitke nalazimo u Zapisu popa 

Martinca u Novljanskome brevijaru. Poveljom pape Ivana Pavla Drugoga 2000. 

godine osnovana je biskupija. Na području Ličko-senjske županije nalaze se Plitvička 

jezera. 

5 bodova (1 pogrješka 4 boda, 2 pogrješke 3 boda…) 

4. skrenuvši – glagolski prilog prošli 

ugledah – aorist 

nema – prezent 

(se) bijah rodio – pluskvamperfekt 

stanovaše – imperfekt 

budem dozivao – futur II. 

čut će – futur I. 

mislio sam – perfekt 

volio bih – kondicional I. 

vidjeti – infinitiv 

osluškujući – glagolski prilog sadašnji 

potiskujem – prezent 

miruj – imperativ   

6 bodova (1 pogrješka 5 bodova, 2 pogrješke 4 boda…) 
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5. Oko ponoći ukućani ulaze u dječju sobu očekujući dvanaest čudesnih otkucaja sata 

pričvršćenoga na zidu. Novorođenče sniva u zamračenoj sobi. Na stolčiću u zdjeli 

očišćeno voće. Prije svanuća otvaraju se čarobni narančini cvjetovi. Mjesečina postaje 

vodič kroz vječnost. 

4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…) 

6.   razmjerno, pristupačna, izmijenila, djelatnost 

4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…) 

7. Budući da knjižnica nosi ime K. Š. Gjalskoga, na ulazu u zgradu stoji spomen-ploča. 

U knjižnicu je ušla Marija, moja prijateljica, kako bi posudila nešto zabavno. 

Pravio sam se da ju ne vidim, a pratio sam svaki njezin pokret. 

 4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…) 

8. a) zavisno složena, b) jednostavna, c) nezavisno složena, d) jednostavna 

4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…) 

9. natstrešnicom, otsvirao, podpisao 

3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…) 

10. a)                                                                                                                              1 bod 

11. 1. jednačenje po zvučnosti, 2. jotacija, 3. jotacija (jotacija s epentezom),  

4. sibilarizacija (poznata i pod nazivom 2. palatalizacija) 

4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…) 

12. c)                                                                                                                              1 bod 

13.  1. c, 2. d, 3. a, 4. b 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

14. 1. a) U javnom su priopćenju iznesene neistine.  

      b) Kako ne bismo pogriješili, moramo biti pažljivi. 

      2. a) gramatička (morfološka), b) pravopisna (ortografska) 

4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…) 
Napomena: Svaka ispravno napisana rečenica donosi jedan bod. Za svaku točno imenovanu 

normu – jedan bod. 

15. abeceda, hrvatski književni jezik (književni jezik, standardni jezik), razgovorni jezik 

(kolokvijalni jezik, razgovorni stil) 

3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…) 

16. pada, vide                                                                                                                 1 bod 

17.  

govornik faze u komunikaciji 

stvaranje pojma psihološka 

podražaj živčanoga sustava fiziološka 

pokretanje govornih organa fizička 

 

3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…) 
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18. 1. a) Otkopčana ti je torba.  

    b) Pokloni joj ružu. (Pokloni joj ruže.) 

2. b); U rečenici Pokl_ni joj ruž_. ne postoji višak informacija koji bi upućivao na    

    gramatički broj imenice ruža (treba li imenicu ruža napisati u jednini ili množini). 

3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…) 
Napomena: Svaka ispravno nadopunjena rečenica donosi jedan bod. Drugi dio zadatka – 

jedan bod.  

 

19. c)                                                                                                                              1 bod 

20. a) štokavsko, ikavski  

b) kajkavsko, ekavski 

4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…) 

21. a) DA, b) DA, c) NE, d) DA 

4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…) 

22. d)                                                                                                                              1 bod 

23. Objasni primjer.                                                                                                      1 bod 

24. č, š                                                                                                                            1 bod 

25. 1. b, 2. c, 3. a 

3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…) 

26. razlikovnu (distinktivnu)                                                                                         1 bod 

27. a), c) 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

28. alofoni (fonemske varijante, fonemske inačice, izgovorne varijante)                     1 bod 

29. lj, dž, nj                                                                                                                    1 bod 

30. b), e) 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

 

 

 

 


