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 Rješenja i bodovanje zadataka IV. razreda za školsku razinu natjecanja iz hrvatskog 

jezika u školskoj godini 2012./2013. 

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 

   Uspeh se Ulicom Stjepana Radića do Trga slobode – Pjacete. Tu me susrete ulica 

znakovitog imena Gornja ulica. Pozdravljam crkvu svete Justine, spomenike sakralne, 

svoje djetinjstvo. Zadovoljno gledam u zvonike koji siju ljepotu u rapske vidike. Imam 

dojam da ohrabruju zemaljske nemoćnike. Vjeruju da će dospjeti u carstvo vječne sreće, 

prema riječima čudonosne Biblije. U daljini lanterna. Na pučini, u sumaglici, Apsirtovi otoci 

Cres i Lošinj.   

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

2. zadatak 

   Mačka noću dičnom domaćinu 

   kuću čuvala. 

   Peć čačkala, pečenje močila 

   Vreće čeprkala, ćup srušila. 

   Trčkarala, večerala, kućom koračala, 

   mijaučući počivala, mačji noćivala. 

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

3. zadatak 

   Ako d(je)tetu daješ život, dužan si mu dati i sv(ije)t. 

   Ako se ne sm( i )ju p(je)vajući, mladi ili plaču ili prosv(je)duju. 

   U vr(ije)me oluje zatvaramo prozore – za mirna vr(e)mena otvaramo. 

   Kako mogu v(je)rovati Bogu, ako ne v(je)rujem ni sebi ni čov(je)ku? 

   Šutnja je s(je)me, r(ije)či su žetva. Obrazovanje ne može zam(ije)niti razum. 

   Nitko nikada nikoga nije pokušao povr(ije)diti, a da prije ili posl(ije) nije bio   

   povr(ije)đen.  

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

pogrješke 0 bodova 

 

4. zadatak  a), d) 

1 bod ( jedna pogrješka 0 bodova) 



2 
 

5. zadatak 

 a) riječ                                  b) glasovne promjene 

     dobri                                       nepostojano a 

     dječaci                                    sibilarizacija  

     mašu                                       jotacija 

     odlasku                                   jednačenje po zvučnosti, nepostojano a     

Svaki točan redak jedan bod. 

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

pogrješke 0 bodova) 

6. zadatak  čovjek-ѳ 1 bod      put-o-pis-n-i 1 bod      rad-i-ti   1bod   

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

7. zadatak   c)      objašnjenje točnog odgovora:  Poveznički prilozi povezuju rečenice u 

tekstu. Poveznički prilozi mogu biti: konektori- povezivači rečenica u tekstu različitog 

značenja ( naprotiv, naime, međutim...) modifikatori- s obzirom na govornika, modificiraju 

značenje prethodne rečenice ( vjerojatno, na sreću, na žalost...).  

1 bod ( jedna pogrješka 0 bodova) 

8. zadatak   N  ( Semiologija proučava život i ulogu znakova u društvu),  T, N ( Izraz 

jezičnog znaka nije uvijek jedna riječ), T   

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

9. zadatak 

polije prezent 

(se) ogledah  aorist 

(ne) bi li (se) desio kondicional prvi 

će biti futur prvi 

uskliknem prezent 

(se) uhvatismo aorist 

(se) držasmo imperfekt 

progovorivši glagolski prilog prošli 

oćutjeh aorist 

postajem prezent 

snatreći glagolski prilog sadašnj 

pogledah aorist 

 

 

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

pogrješke 2 boda, pet pogrješaka 1 bod, šest pogrješaka 0 bodova) 
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10. zadatak 

           leksem denotativno značenje konotativno značenje 

magarac životinja, sisavac glupan, čovjek bez pameti  

mozak organ pamet, razum 

 

 Priznati sva slična i točna rješenja. Svaki redak jedan bod. 

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

11. zadatak  a) pjesmu            b) metonimija     1 bod 

                      a) zebri               b) (okamenjena) metafora    1 bod 

                      a) jezik ljubavi   b) metafora    1 bod 

                      a) razred             b) metonimija  1 bod 

 

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

pogrješke 0 bodova) 12. zadatak  

 12. zadatak 

   

 

 

 

 

 

 

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

13. zadatak   c) 

1 bod ( jedna pogrješka 0 bodova) 

14. zadatak     a) taktizirao-plivao        1 bod        

                         b) kontekstualni ( individualni) sinonimi 1 bod 

objašnjenje točnog odgovora: b) ovo su kontekstualni sinonimi jer su prepoznatljivi samo u 

kontekstu, u navedenoj rečenici. Izvan konteksta ne prepoznajemo ih kao sinonime.  

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

leksem antonim po podrijetlu 

gore dolje raznokorijenski 

( pravi, primarni) 

bijelo crno raznokorijenski 

(pravi, primarni) 

nesreća sreća istokorijenski 

( tvorbeni) 

pobjeda poraz raznokorijenski 

(pravi, primarni) 
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15. zadatak 

a) bliskoznačnice ( vratar = golman, ali i stražar, portir)        c) bliskoznačnice 

b) istoznačnice                   d) istoznačnice 

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

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

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

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

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

18. zadatak  a) prirok, podmet    1 bod           b) predikat, subjekt    1 bod  

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

19. zadatak  a) ponistra, kulen, pajdaš   1 bod 

    b) kulen    1 bod  

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

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

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

21. zadatak  a) tulum b) zabava 1 bod  a) škvadra b) društvo ( klapa)  1 bod   

                     a) faks b) fakultet 1 bod  a) zurka  b) frizura   1 bod 

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

pogrješke 0 bodova) 

22. zadatak a)  književni (književnoumjetnički) stil     1 bod 

                     b)  podstilovi: prozni, pjesnički, dramski     1 bod  

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

 

 

23. zadatak   Fonološka prilagodba:   džins, ofsajd, mjuzikl, dizajn       1 bod 

          Morfološka ( gramatička) prilagodba:  menadžerstvo, biflati        1 bod 

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

   a) pravopisna norma  1 bod           b) Roman je napisan kamijevskim stilom.  1 bod 

   a) pravogovorna norma   1 bod      b) Pògazio je svoju riječ.      1 bod 

 

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

pogrješke 0 bodova) 

25. zadatak   N ( Sociolingvistika je znanost koja proučava vezu između jezika i društva), 

 N ( Naš civilizacijski krug danas je preplavljen anglizmima), N ( Najviše smo posuđenica 

preuzeli izravnim posuđivanjem), N ( Preuzimanje posuđenica događa se iz unutarjezičnih i 

izvanjezičnih razloga)  

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

26. zadatak 

a) lopov  b) usvojenica 1 bod a) šou  b) tuđica 1 bod  a) kolodvor  b) prevedenica (kalk)1 bod 

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

27. zadatak 

     a)  invokacija       b) zazivanje (zaziv, prizivanje)        1 bod 

     a)  redundancija   b) zalihost (višak obavijesti)            1 bod 

     a)  kulminacija     b) vrhunac                                        1 bod 

     a)  relevantna       b) bitna (važna, odgovarajuća)         1 bod  

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

 pogrješke 0 bodova)   

28. zadatak  a) Magdić, Andrić, Šimić                1 bod 

        b) Debeljak, Crnić                          1 bod  

       c) Težak, Zidarić                             1 bod  

       d) Posavec                                       1 bod 

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

pogrješke 0 bodova)   

 

29. zadatak   a) Bulgakovljev  1 bod   b) Sapfin   1 bod 

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

a)  klišej  b) poticaj  c)  aktualan  d) džepar  e) materijalist  f) veledobitak 

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

 


