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RJEŠENJA I BODOVANJA ZADATAKA II. RAZREDA ZA ŠKOLSKU RAZINU 

NATJECANJA IZ HRVATSKOGA JEZIKA, 2012./2013. 

             

                                                                                                 

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

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

 

1. zadatak 

 

                       L                        G        A                                   G      A       A                    A 

Čudno je u siječnju opaziti s obale čamac kako plovi preko vode, crn, malen i jedva vidljiv,  

 

        D   A     N        A     A                         I          G                  A       N                      N 

dok mu se obrisi u prvi mah miješaju s crtama valova, kao da se i čamac skutrio i čovjek na  

 

   L               I              I                 A         G 

krmi što ukočenim rukama drži ručicu motora. 

 

4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, četiri pogrješke 0 

bodova) 

Napomena: 1. Valja priznati i ako učenici nisu naveli padež (A) za povratnu zamjenicu se kao 

dijela povratnih glagola. 

2. Učenik ne gubi dva boda ako pogriješi u određivanju padeža sročne sintagme, priznati i ako 

u spojevima riječi  prvi mah i ukočenim rukama nisu dvaput navedeni A i I. 

 

  2. zadatak 

Nepromjenjive riječi: navečer, pri, u, iz, dok, često, u, negdje  

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

 

 3. zadatak 

Dok je ona plijenila  pozornost  svojim lijepim osmijehom (osmjehom) koji je dominirao na 

blijedom licu i osjećala  tjeskobu svjesna prolaznosti  vremena, on je volio  promatrati zvijezde 

pitajući se što je čovjek sam prema ovomu svijetu, gdje prestaje zvjezdoznanstvo, a počinje 

vjera.  

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

 

4. zadatak 

Kako su milozvučne, tisućama puta izgovorene, skladne, šuštave rečenice čija nas   

melodičnost s Gospodinom povezuje. O, neznanče, ti koji ćeš jednoga dana pročitati ovo, ni 

naslutiti ne možeš kakvom srećom  ublaživaše moj nemir i osjećaj krivnje. 

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

 

  5. zadatak 
b), c) 

  2 boda 

 

    6. zadatak 

Humanizam u hrvatskoj književnosti javlja se rano. U prvoj polovici 15. stoljeća predstavnici 

zadarskoga humanističkog kruga okupljaju se u samostanu sv. Krševana,  biskup Juraj Divnić 

postaje središnjom osobom. Marko Marulić središnja je osoba svekolikoga hrvatskog 

humanizma, pisac međunarodnoga ugleda, a Frane Božićević Natalis, Marulićev biograf, jedan 

je od prvih prevoditelja Petrarke. Šižgorić je autor prve pjesničke zbirke u Hrvata. Antun 
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Vrančić, nadbiskup ostrogonski i kraljev namjesnik, objavio je putopis Putovanje iz Budima u 

Drinopolje. Najznačajniji su predstavnici dubrovačkoga humanističkog kruga Ludovik Crijević  

Tuberon i Ilija Crijević, poeta laureatus, pjesnik latinskih stihova. Biografska pohvala Pietra 

Riarija tiskana 1474. smatra se najstarijom proznom inkunabulom Nikole Modruškoga. U 

sjevernoj Hrvatskoj značajnu ulogu ima Ivan Vitez od Sredne, kancelar kralja Matije Korvina, 

koji je sudjelovao u političkim, diplomatskim i kulturnim zbivanjima u Hrvatsko-Ugarskoj 

Monarhiji, a Ivan Česmički (Janus Pannonius) najznačajniji je pjesnik ranoga hrvatskog 

humanizma.  

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

 0 bodova)     

    

7. zadatak 

tvrd, vrvjeti, hrvatski 

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

 

8. zadatak 

mudrost, dobrotu, učenjem 

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

 

9. zadatak 

Zagreb  

1 bod 

 

  10. zadatak pjèščan (kratkouzlazni naglasak), òdrješit (kratkouzlazni naglasak), razrjeđénje   

  (dugouzlazni naglasak), bljȅđi (kratkosilazni naglasak), blijêd (dugosilazni naglasak) 

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

 

11. zadatak 

 a) T    

 b) T   

 c) T   

 d) N  

 4 boda: 1 bod za svaki točan odgovor  

 

12. zadatak  

    infinitiv: nadvladati 

    prezent: pripada, obeščaste, okaljaju, boravi, želiš, budem, uzmognem 

    perfekt: si sazidao, je bilo, su naumili  

    aorist: rodih (se), utonuh, povratiše, obratih (se), rekoh  

    imperfekt: bijaše, činjaše, bijaše  

    futur prvi: će biti 

    imperativ: poslušaj, svrni, skrši, savij, obdari, podaj 

    glagolski prilog sadašnji: odmjeravajući 

   4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, četiri pogrješke 0 

   bodova) 

 

13. zadatak 

-ø, -o, -i 

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

    a) Marijo, (Marija,) vidjet ću te uskoro! 

    b) Ponašao se poput pesimista. 

    c) Smatrali su ga najvećim misliocem. 

    d) Često je gostovao na radiju. 

    4 boda (svaki točan odgovor – 1 bod) 

 

15. zadatak 

b) 

1 bod 

 

16. zadatak 

a) 

1 bod 

 

17. zadatak 

    a) vlastela 

         b) braća 

         c) gospoda 

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

 

18. zadatak 

4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, četiri pogrješke 0    

bodova) 

Napomena: Priznati i ako lična (osobna) zamjenica ja  i posvojna zamjenica moj nisu dva puta    

napisane. 

 

                  a) Zamjenice             b) Vrste zamjenica 

ona lična (osobna) 

ja lična (osobna) 

njemu lična (osobna) 

njezin posvojna 

moj posvojna 

me lična (osobna) 

ja lična (osobna) 

moj posvojna 

 

19. zadatak 

 
pridjev komparativ 

 

       glasovna promjena 

gluh gluši 

 

jotacija 

čvrst čvršći 

 

jotacija, jednačenje po mjestu tvorbe 

gorak gorči 

 

nepostojano a, jotacija 

grub grublji 

 

jotacija, epenteza (epentetsko l) 

 

4 boda (svaki točan redak – 1 bod) 

Napomena: Glasovne promjene valja pisati redoslijedom kojim se javljaju. 
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 20. zadatak 

Hugoovi, Baudelaireovi 

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

 

21. zadatak 

 b), d) 

 2 boda 

 

22. zadatak 

opisni pridjevi: ravan, siva 

odnosni pridjevi: Benešićev, ljetnog, dječjeg 

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

 

23. zadatak 

a) mojoj, ništa, kojiput  

b) svojoj, ni za što, koji put  

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

 

24. zadatak       
 a) Nadljudskim naporima spašeni su stradalnici. 

 b) Zakon je usvojen natpolovičnom većinom prisutnih. 

 c) Slavuj nije uspio svojim glasom natpjevati  jeku.  

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

 

25. zadatak 

domaći, domar, domovina 

 1 bod 

 

26. zadatak 

d) 

1 bod 

 

27. zadatak 

 
 

 

prefiksalni morfem korijenski morfem sufiksalni morfem 

podstanar pod- 

 

stan       -ar 

primorskom pri- 

 

mor       -sk 

gradiću  

 

grad       -ić 

 

4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod, četiri pogrješke 0 

bodova)) 

 

28. zadatak  

      a) rječotvorna osnova: obožavatelj – 1 bod 

      b) oblikotvorna osnova: obožavateljic – 1 bod 

      2 boda (svaki točan odgovor – 1 bod) 
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29. zadatak 

      djevojčurak, muški rod 

      momče, srednji rod 

      djevojče, srednji rod 

      bol, muški i ženski rod 

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

      0 bodova)  

 

30. zadatak 

c), d) 

2 boda  
 

 

 

 

  


