
           RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA − IV. RAZRED 

               XVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2O12.) 

                        DRŽAVNA RAZINA 

 

          Test ima 40 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 100 bodova. Bodovna 

vrijednost zadatka napisana je u kvadratiću kraj zadatka. Alternativno točno rješenje 

napisano je iza kose crtice. 

 

1. zadatak 

                      V    V                                 N         N                       G 

                 Bože moj, zimi je hladno, i nitko pametan ne izlazi iz kuće. 

                      A               L     L      N                             D         D       D 

                 Zemlju na drugoj obali koja je pripadala Babinu Zubu Lijevom, držali su  

                         I                 G             G        G 

                 ostatkom  negdašnje zadružne svojine.       

 

     3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova) 

 

2. zadatak      Prema legendi l(je)šnjak je simbol mudrosti, ali i l(ije)k. L(ije)ska je  

 

                 oduv(ije)k čov(je)ku koristila. L(je)skove štapove rabili su  

 

                 srednjov(je)kovni borci. V(je)ruje se da je pridon(ije)la energiji i  

 

                 isc( je)ljivanju. L( ije )čnici su uv( je)reni da b(je)lančevine iz l(je)šnjaka  

 

                 pomažu  u  l(ije)čenju šećerne bolesti. Zato su te dvije obitelji zasadile  

 

                 čarobni i l(je)koviti plod na svojoj d(je)dovini. 

 

    4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, 

četiri pogrješke 0 bodova 

3. zadatak 

   

Predvečerje je utonulo u dugu noć. Povukli su se u kuću i na kućna vrata zakvačili vojničku 

deku. Uvečer bi obično slušali priču. Ubace drva u peć, a onda se pričinjava da se pomiču 

čudna bića. Na tisuće ih se spaja. Čim djeca usnu, patuljci izlaze. U vreće skupljaju dječje 

snove pretvarajući ih u neobično drago kamenje. U svakom kamenu zatočen je jedan san. 

         3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova) 

 

4. zadatak            Ludwigu Baueru  prvu je prozu objavio jedan radijski program krajem  

                             50-ih/pedesetih, a od  tada je objavio oko dvadeset/dvadesetak 

                             romana za djecu i odrasle. 

         2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

5. zadatak                a) atributna, b) dopusna, c) isključna, d) subjektna 

                 4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, 

četiri pogrješke 0 bodova) 
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6. zadatak              sreća     kratkosilazni na e        ljubav  dugouzlazni na u 

                                žena     kratkouzlazni na e        žut       dugosilazni na u 

              2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

7. zadatak  

Mnogi Središćanci prisjećaju se uz Sv. Barbaru rudarske tradicije. Blagdan sv. Barbare 

počinje misom u crkvi svetoga Ladislava i Marije Kraljice. U središtu Murskog Središća 

polaganje je vijenaca kod spomenika rudarima, a slijedi posjet Spomen-domu rudarstva u 

turističkom/Turističkom parku Cimper. Nakon toga nastupaju članovi Kulturno/kulturno-

umjetničkoga društva Mura. Tako je oživljena rudarska baština i Dan rudara koji se slavi već 

nekoliko godina.   

        3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova) 

 

8. zadatak 

       Ako nema optimizma i ambicije, nema napretka. Veliki planovi, veliki projekti, 

       ako se i ne ostvare u cijelosti, ozbiljnim pristupom nose promjene i dobitak.   

 

       inverzija, nabrajanje, naknadno dodavanje/umetanje/ (priznati i inverzija)  

       2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

9. zadatak 

 

plivaj imperativ 

može prezent 

kaza aorist 

noseći glagolski prilog sadašnji 

(ne) bi moglo kondicional I. 

naučivši glagolski prilog prošli 

plivati infinitiv 

je bio provodio pluskvamperfekt 

bi (se) bio igrao kondicional II. 

je čitala perfekt 

bijaše smatrala pluskvamperfekt 

neće biti futur I. 

 

 5 bodova (jedna pogrješka 4 boda, dvije pogrješke 3 boda, tri pogrješke 2 boda,  

    četiri pogrješke 1 bod, pet pogrješaka 0 bodova)  
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10. zadatak     t r |ča|n j e      s t o l        k a| o         p r s t        1 bod 

 

11. zadatak            a)              e)                d)                   c)              b)       

                      1.______ ,  2._______ , 3._______ ,4.______ , 5.______ . 

      2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

12. zadatak       natjecatelj, biti, odličan, poznavatelj, hrvatski, jezik       1 bod 

 

13. zadatak        požar              metafora                   Grčka  metonimija   

                           bombardiraju  metafora                   div       metafora 

       2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

14. zadatak    
      

riječ    osnovno značenje izvedeno značenje 

gnijezdo leglo, nastamba od 

slame 

dom, utočište, 

prostor pripadnosti 

breme teret na leđima teškoća, briga 

limunada osvježavajuće piće pretjerano 

osjećajno/slabo/loše 

   Priznati i sva druga točna rješenja. Sve u retku mora biti točno za 1 bod. 

   3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova) 

 

15. zadatak          a) sinonimija/sinonimijski odnos         1 bod                

                              b) skladatelj                                          1 bod                          

    2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

16. zadatak                     a)  krug, prsten      priznati i vijenac        1 bod                       

b) početak – kraj                     1 bod 

   stupnjeviti                            1 bod 

      3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova) 

 

17. zadatak      
                                                                                         

individualne/kontekstualne antonimne sintagme 

brze hrane – spore probave            

 materijalnim bogatstvom – duhovnom prazninom  

  pročišćujemo zrak – zagađujemo duh  

       Priznati i u kanonskome obliku.     

       Sve u retku mora biti točno za 1 bod. 

 

3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova) 
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18. zadatak              a) istozvučnice/homofoni          1 bod 

                                  b) hum (uzvišenje, brdo)  

                                      Hum (grad, mjesto, naselje)     1 bod 

          2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

19. zadatak           arhaizam       vrsta arhaizma         standarnojezična riječ 
                              siečnja          grafijski/pravopisni         siječnja 

                              tvrdka           grafijski/pravopisni          tvrtka 

                              sirovinami    morfološki/gramatički    sirovinama 

                              pako             izrazni/leksički                pak, pa 

         4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, 

četiri pogrješke 0 bodova) 

 

20. zadatak         škoj, čobanac, fala       1 bod 

                           b) čobanac                     1 bod 

                           etnografski dijalektizam; nema standardnojezične zamjene    1 bod 

 

        3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova) 

 

21. zadatak          d) konjek       1 bod 

 

22. zadatak      egzaktan/vjeran/pravilan/točan/potpun/u skladu s pravilima/dokaziv   

                          impresija/dojam/osjet/neposredan doživljaj 

                          informacija/obavijest/izvještaj/izvješće/podatak  

                          interpretacija/tumačenje/objašnjavanje književnoga teksta/ 

                                                 izvođenje teksta 

        Priznati i sva druga točna rješenja. 

        4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, 

četiri pogrješke 0 bodova) 

 

23. zadatak   

                                                              

dijalektizmi kolokvijalizmi i 

žargonizmi 

strane riječi pomodnice 

fjakast, ćakula, 

gemišt 

 

 spike, skužili, 

 flašu, baba, 

 frajeru  

fotosession, 

stage 

agsice 

 

        Svaki točan stupac 1 bod. 

        4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, 

četiri pogrješke 0 bodova) 

 

24. zadatak     a) grafijska/pravopisna/fonološka i morfološka/gramatička prilagodba   1 bod 

                   b) talijanizam/romanizam                                                      1 bod 

             2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

25. zadatak      slati elektroničku poštu/poruku/slati poruke elektroničkim putem     

                         slati e-poruke                                                                                      1 bod 

                  Priznati i sve druge točne odgovore. 
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26. zadatak        a) Nisu imali što reći. 

b) priljepaka s rižotom 

                     c) Jedanput 

d) sve 

e) došli autom, kamo/kuda putuju 

5 bodova (jedna pogrješka 4 boda, dvije pogrješke 3 boda, tri pogrješke 2 boda, 

                           četiri pogrješke 1 bod, pet pogrješaka 0 bodova) 

       

27. zadatak       Ante Runje, Hrvoju Zorici,  Perom Šušnjarom 

     3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova) 

 

28. zadatak      a) zanimanje/tkalac                                                          1 bod 

                          b) Tkalec, Tkalčec, Tkalac, Tkalčić, Tkalčević…           1 bod 

      2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

29. zadatak                           
                  a) od vlastitoga imena: Andrić, Barbarić 

                  b) od zanimanja, službe: Herceg, Lončar, Cimerman 

                  c) od pokrajina, gradova: Goričanec 

                  d) od nadimaka: Plačko, Crnković 

         4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, 

četiri pogrješke 0 bodova) 

 

30. zadatak       a) N, b) N, c) N, d) T 

             2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

31. zadatak       drugoligaš složeno-sufiksalna tvorba 

                           sjeverozapad čisto slaganje/složeno-nesufiksalna tvorba 

                           preuzeti prefiksalna tvorba 

                           vodstvo sufiksacija/sufiksalna tvorba 

         4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, 

četiri pogrješke 0 bodova) 

32. zadatak           

                       čistΙ o Ι krv Ι an    složeno-sufiksalna tvorba            

                       vod│o Ι otporan   čisto slaganje/složeno-nesufiksalna tvorba 

          2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

33. zadatak        a) organizacijski             1 bod  

                            b) sufiksacija/sufiksalna tvorba       1 bod 

       2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

34. zadatak   Na maturi treba sve riješiti svojim snagama/sposobnostima.              1 bod 

       Priznati i sve druge točne odgovore. 

 

35. zadatak       a) pun pogodak/ bog bogova                          1 bod 

                           b) crven kao jabuka/zdrav kao drijen             1 bod 

        Priznati i sve druge točne odgovore.       

       2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

36. zadatak           1. onaj koji uči, polazi školu; đak                

                               2. onaj koji je učio ili uči od koga; pristalica, sljedbenik    1 bod 
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37. zadatak       žarg.       1 bod 

 

38. zadatak           1604. Bartol Kašić       1 bod 

                                                                      

39. zadatak                          c)                a)            b)                 d) 

                                      1.______, 2.______, 3.______, 4._______. 

 

                   2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

40. zadatak        3.  Koriensko pisanje                    

                            1.  učvršćen utjecaj hrvatskih vukovaca 

                            2.  srpskohrvatskoslovenački jezik 

                            5.  Ustav RH – hrvatski jezik 

                            4.  Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 

 

                    2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

 

 

 

                                                                                                    Ukupno 100 bodova 

 

 


