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RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – 1. RAZRED 

XVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2012.) 

ŽUPANIJSKA RAZINA 

Test ima 35 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova. Bodovna vrijednost zadatka 

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

 

1.      V  
    Glumče,  

           L          L 

u jednom si  dahu,  

     I         I  

jednom gestom 

                   A          A 

preskočio stoljeća, epohe  

                N 

i  postao Odisej.  

                      A        A 

Rastjerao si  uporne prosce  

        G   D   G        G 

    od vjerne ti žene Penelope.      

Napomena: U slučaju da učenik pogrješno odredi padež u cijeloj (sročnoj) sintagmi, oduzima  

                   mu se samo jedan bod (npr. jednom gestom). 

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

2.  

riječ vrsta riječi 

smjesta prilog 

uđite glagol 

pst uzvik (usklik) 

neka čestica (riječca) 

bude glagol 

tišina imenica 

u prijedlog 

našoj zamjenica 

jer veznik 

za prijedlog 

petnaest broj 

državna pridjev 

 

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

3.  Dođi, Đuro, nema mjesta srdžbi! Ne vrijeđaj i  ne osuđuj, ne udaraj đonom, ne skrivaj 

    se iza mojih leđa, ne zavlači kandže u tuđi džep! Osiguraj svoj budžet! 

3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…) 
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4. Bio je cijenjeni liječnik i nosio skupocjena odijela. Prelijetao je pogledom po 

neosvijetljenoj dvorani premještajući se nervozno s noge na nogu. Nigdje nije bilo 

nikakve obavijesti, a raspored je događanja bio izmijenjen. Morao je primijetiti da se 

događa nešto čudno jer je zasjedanje premješteno u drugu dvoranu. Izgleda da je samo 

on bio neobaviješten.  

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

 

5. su predstavljali – perfekt 

 rekoh – aorist 

 obrativši (se) – glagolski prilog prošli 

 bijaše – imperfekt 

 bilježeći – glagolski prilog sadašnji 

 bio sam stvorio – pluskvamperfekt 

 čitaj – imperativ 

 čekaju – prezent 

 bude – prezent 

 bih volio – kondicional prvi 

 zaokružiti – infinitiv 

 ću ostvariti – futur prvi 

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

6. Otok Korčula pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Legenda kaže da su oko 

580. g. pr. Kr. taj otok na istočnoj jadranskoj obali naselili Kniđani (stanovnici 

Knidosa u Maloj Aziji). Na području naselja Vela Luka u srednjem su se vijeku 

nalazile četiri utvrde korčulanskih plemića i crkvica sv. Vicenza. Grad Korčula ističe 

se lijepim položajem u Pelješkom kanalu. Prema jednoj legendi grad nazvan Crna 

Korkira osnovao je trojanski ratnik Antenor nakon Trojanskoga rata otplovivši 

Menelajevim brodom prema Jadranskomu moru. Uz grad se veže i ime Marka Pola, 

prvoga europskog putnika na Daleki istok, rođenoga u doba Mletačke Republike. 

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

7. Kovrčava Sunčica, oličenje čistoće, brine se o čišćenju Juričine kućerine. Činovnička 

je plaća mala pa često mora čučećke krčiti put kroz tu čađavu pećinu. Ne okrećući se, 

odmiče čipkasti zastor. Okućnica je zapuštena. Posvuda rastu četinjače, ivančice i 

čičak. 

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

8. Kako je u Parizu živio na rubu bijede, Matoš je bio prisiljen prodati violončelo. 

Pjesnik je, personificirajući violončelo u jednome tekstu, izrekao njegovu tužaljku 

riječima: „Ah, zašto si me prodao? Kao Juda Krista prodao si me, nesretniče!“ 

 
Napomena: Priznati i rješenje: Pjesnik je, personificirajući violončelo, u jednom tekstu 

izrekao njegovu tužaljku riječima: „Ah, zašto si me prodao?! Kao Juda Krista prodao si me, 

nesretniče!“  

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

9.  b), c) 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 
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10. korjenčić (korijenak), cjevčica (cijevka), obraščić, kolijevčica 

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

 

11.  

riječ glasovne promjene 

ražalostim jednačenje po mjestu tvorbe, gubljenje (ispadanje) 

suglasnika (udvajanje, gubljenje ili ispadanje suglasnika) 

išara jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe, 

gubljenje (ispadanje) suglasnika (udvajanje, gubljenje ili 

ispadanje suglasnika) 

knjižicu palatalizacija 

cvijeće jotacija 
  Napomena: Redoslijed glasovnih promjena nije bitan. Svaki točan redak donosi jedan bod. 

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

12. kosidbe                                                                                                                     1 bod 

13. a), d) 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

14. crvemperke, bonbone 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

15. pothvat, odšetali, potpalublju, odcijepile 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

16. Vrbovca, nepostojano e, kajkavskoga 

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

17. b)                                                                                                               1 bod 

18. govora, fonem 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

19. c), e) 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

20. Prvoga, Hrvatske, Vrtlarica, mrkve 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

21. z, ž                                                                                                                           1 bod 

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

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

23. a), d)                                                                                                                               

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

24. Danijel, brije, smije                                                                                                 1 bod 

25. b)                                                                                                                              1 bod 

26. pre-vod-i-telj-ic-a, hrvat-sk-i 
      Napomena:Svaka riječ jedan bod. 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

27. a) Oni, b) Ti (On) 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 
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28. c)                                                                                                                              1 bod 

29. 1. a)  Na dimnjaku je róda.          (dugouzlazni)         

          b)  Ovo nije dobra vòda.          (kratkouzlazni) 

                c)  Stigla je opasna grȉpa.         (kratkosilazni) 

    d)  Stigla je plesna grȕpa.         (kratkosilazni) 

2. c), d) 
Napomena: Prvi dio zadatka – 4 boda, drugi dio zadatka – 1 bod. 

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

 

30. Znâm (dugosilazni) rijéšiti (dugouzlazni) òvāj (kratkouzlazni, dužina na a) zadátak 

(dugouzlazni). 
Napomena:Svaka točno naglašena riječ jedan bod. 

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

31. Neka su   b   siti i ovce na broju.                

Ne  c  ga za rukav!                                    

Srce ga  d  u rodni kraj.                             

      Zašto imaš tako velike oči,  a  ?                 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

32. b)                                                                                                                              1 bod 

33. c), d)  

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

34.  

 

 

2 boda (1 pogrješka 1 bod…) 

35. On je dobar?    
Napomena: Priznati i ako učenik na kraju rečenice stavi ?!. 

                                                                                                                                 1 bod 

 

 

 

 

 

 

proklitike (prislonjenice, prednaglasnice) i, s, na  

enklitike (naslonjenice, zanaglasnice) li, ću, te 


