
Rješenja i bodovanje zadataka IV. razreda za školsku razinu natjecanja 

                                   iz hrvatskoga jezika, 2011. / 2012. 

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.  

 

1. zadatak 

 

N                    A         A         I            I                            A         A 

Petar otvori ulazna vrata s otpalom žbukom i kroči u zamračen prostor.  

               I                 A         G          G         V                         L 

Pod nogama začuje cvilež drvenog poda. „Majko!“ zavapi u tami i krene k  

  D               D 

otvorenu prozoru. 

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

                      4 pogrješke 0 bodova) 

2. zadatak 

  

riječ glasovne promjene 

starčevi nepostojano a i palatalizacija 

lonci nepostojano a  

očišćeni jotacija i jednačenje suglasnika po 

mjestu tvorbe 

 

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

 

3. zadatak                                                                   

 

Predvi(đ)aju budu(ć)nost bez pitke vode. Studenti su osmislili jaknu koja omogu(ć)uje  

pro(č)iš(ć )ivanje kiše i rješava problem že(đ )i. Odlu(č)ili su se za taj projekt jer (ć)e uskoro 

do(ć) i vrijeme  da u ovratniku kišnica prolazi s ugra (đ )enim cijevima preko vanjskoga dijela 

jakne kroz vre(ć)ice joda u (dž)epove. 

 

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

 

4. zadatak                     podizati, prisjećati (se) 

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

 

5. zadatak 

Nadzornik pita učitelja: „Jesu li učenici pisali kakve vježbe?“ 

„Jesu, dakako“, odvrati učitelj. 

Nadzornik zamoli da mu daju bilježnice, a nastavnik ih pokupi. 

Kad je pregledao bilježnice, bio je zadovoljan rezultatima. 

 

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

                      4 pogrješke 0 bodova) 

 



6. zadatak      

Versaceova kolekcija prepuna je jakih boja. U njoj su nezaobilazne kožnate jakne. 

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

 

7. zadatak  
 

Objavljen je Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke koji potpisuje Muzejsko-dokumentacijski 

centar. U njemu su se našli Donacija Zlatić iz Zoološkoga/zoološkoga vrta u Zagrebu, 

Gradska galerija Goljak iz Makarske, Jurlinovi dvori iz primoštenskoga kraja i stalna izložba 

vodenoga svijeta u osječkoj Tvrđi. Priprema se englesko izdanje, a knjiga je među najljepšim 

knjigama svijeta koje će biti izložene u Frankfurtu i u Muzeju knjige u Leipzigu. U Muzeju 

Mimara istaknuto je da se na takvo izdanje čekalo dvadeset godina. 

 

Priznati Zoološkoga i zoološkoga vrta 

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

                               četiri pogrješke 1 bod, 5 pogrješaka  0 bodova)   

 

 8. zadatak     a) T    b) N    c) N    d) T 

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

 

9. zadatak             1. d), 2. c), 3. b), 4. a), 5. e) . 

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

 

10. zadatak                  

                  a) uvezan tekst;  

                      više ukoričenih listova        / Priznati sva slična i točna rješenja       1 bod 

                  b) imenica ženskoga roda, nominativ jednine                                            1 bod 

 

11. zadatak 

 

leksem osnovno značenje preneseno značenje 

zvijezda svemirsko tijelo; znak osoba; iznimna osoba; 

slavna osoba  

trn bodlja; drač; oštar dio 

biljke 

smetnja; izaziva 

pozornost; zavist 

       

     Priznati sva slična i točna rješenja. 

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

                     četiri pogrješke 0 bodova) 

 

12. zadatak 

 

nadređenica (hiperonim) podređenica (hiponim) supodređenica (kohiponim) 

djeca brat sestra 

čovjek/ljudi muškarac žena 

                           

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

 



13. zadatak           
                     a) artizam – umjetnost                1 bod 

                     b) istoznačnice                            1 bod 

 

 

14. zadatak 

 

antonimski par po podrijetlu 

dobro – zlo  raznokorijenski (pravi, primarni) 

prošlost – sadašnjost  raznokorijenski (pravi, primarni) 

djeca – odrasli  raznokorijenski (pravi, primarni) 

 

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

  

 

15. zadatak        Živi sa šumom u šumi    kratkosilazni na u (šȕmi) ili  

                                                                   kratkouzlazni na prislonjenici (ù šumi)   1 bod     

                           i osluškuje sve što šumi. dugouzlazni na u (šúmī) s dužinom         1 bod 

              

16. zadatak     oksimoron                                        1 bod    

                        antonimija / priznati i suprotnost      1 bod 

                                                  
17. zadatak     1. c),   2. a),  3. b),  4. d) 

                         2 boda (jedna pogreška 1 bod, dvije pogreške 0 bodova) 

 

18. zadatak    a)  slovar, slovnica                    1 bod 

                        b) slovar – rječnik                     1 bod 

                            slovnica – gramatika             1 bod 

 

19. zadatak     T, N, T, N 

                         2 boda (jedna pogreška 1 bod, dvije pogreške 0 bodova) 
 

 

20. zadatak       izrazni (leksički): ponjave 

                          fonološki: šta, ladovina, snaja, kruva 

                          etnografski: kulen, šljivovica 

  Priznati kulen, šljivovica i kao izrazni. 

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

 

 

21. zadatak       Plizz, fotke, fejs                                                          1 bod 

                         Molim,  fotografije, Facebook/društvena mreža          1 bod 

 

22. zadatak        a) znanstveni stil / znanstveno-popularni podstil; 

                                publicistički stil                                                        1 bod            

                            b) zvjezdana (eksplozija) – stelarna (eksplozija)         1 bod 



 

23. zadatak      

                                    

posuđenica jezik iz kojega dolazi hrvatska riječ 

hit engleski uspjeh; pogodak 

relaksacija latinski odmor; razonoda 

reducirati latinski smanjiti,ograničiti/ograničivati 

ograničavati 

montaža francuski sastavljanje, ugrađivanje, 

postavljanje,ugradba 

  

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

                                     1 bod, četiri pogrješke 0 bodova)                         
                    

24. zadatak        Za urbani lifestyle  poderane hlače apsolutni su must have.  

                            b) životni stil, ono što se mora imati 

         Priznati i sva druga točna rješenja. 

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

 

 

25. zadatak    a) anglizam/anglicizam    b) kupovina, kupovanje, kupnja 

                      2 boda (jedna pogreška 1 bod, dvije pogreške 0 bodova) 

 

 

26. zadatak         egzotizmi, etnografski dijalektizmi, nemaju 

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

 

 

27. zadatak         pravopisna norma;            1 bod 

                             Čovječe,                            1 bod 

 

 

28. zadatak            Crna mlaka;                                           1 bod 

             hidronim/imena voda, ostalo su ekonimi/ojkonimi/imena mjesta    1 bod 

 

 

29. zadatak       Čakovčanke, Riječanke, čakovečkom         

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

     

 

30. zadatak     osobno ime / Petar / Petra – izvor prezimena          1 bod                                      

 

  

 

                                                                                                                      Ukupno 80 bodova 

 


