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RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA − IV. 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. zadatak 

a) Vjetar prestade kao da se poklonio neznančevu dolasku (neznančev dolazak) 

                                                                                D jd.  

b) Nisu slomljeni svi kralješci. (kralježak)  

                                                    N mn. 

c) Začuo je korake i susreo se s piscem. (pisac) 

                                                   I jd. 

d) (na nitko) Ni na koga nije pomislila dok se udaljavala od djeteta. (dijete) 

                             A jd.                                                           G jd. 

 

e) (borac) Borče, pridruži se borbi za pravdu! 

                 V jd. 

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

                 četiri pogrješke 1 bod, pet pogrješaka 0 bodova)  

 

2. zadatak 

            P( je   )vački ... d( je   )vojačka... usp( je   )h... m( je   )sto... nat( je    )canju.  

            Preds(  je   )dnik  pov(  je   )renstva ... r( ije    )čima o bespr( ije    )korno  dv( je   )ma.  

            L( je   )potu  p( je   )vanja i d(  je  )lić  usp( je   )šno... pren( i  )o radijski program. 

 

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

 

3. zadatak        Na FER-u ove šk. god./g. naš prof. drži seminar. 

                          Gđa Anić potvrdila je u vremeniku posjet pod br. 3. 

     

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

 

4. zadatak 

 

bijahu imperfekt 

bi rekla kondicional I. 

dajte imperativ 

bismo bili pružali kondicional II. 

bijaše ostala pluskvamperfekt 

vidjevši glagolski prilog prošli 
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zagrlih aorist 

pitajući (se) glagolski prilog sadašnji 

radi prezent  

(ni)je došao perfekt 

raditi infinitiv 

bio je obećao pluskvamperfekt 

će doći futur I. 

 

                        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)   

 

5. zadatak       a) zapovijed/zabrana 

                        b) svevremenski/poslovični/gnomski 

                        c) futurski/ budući 

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

 

 

6. zadatak 

Putovanje vukovarskim i iločkim krajem uvjerit će svakoga putnika u njihovu kulturnu, 

povijesnu i prirodnu osebujnost. Vukovar je sjedište Vukovarsko-srijemske županije. 

Smješten je na dvjema rijekama: Vuki, sporoj i tihoj, i Dunavu, velikoj europskoj rijeci, 

ujedno i istočnoj granici Lijepe Naše. U Vukovaru su tragovi drevne vučedolske kulture 

 koja je iznjedrila poznatu golubicu i čizmicu. Neizostavna su odredišta spomenička mjesta 

Domovinskoga rata ‒ Spomen-dom Ovčara i Memorijalno groblje. Ilok, dunavsko 

kraljevstvo, najistočniji je hrvatski grad. U središtu su obrambene zidine, crkva i samostan 

 sv. Ivana Kapistrana. Najprepoznatljivije su obilježje vinski podrumi i kvalitetna vina – 

traminac, graševina, silvanac... Iločani berbom grožđa veličaju kulturnu, povijesnu, 

gastronomsku i enološku tradiciju. 

 

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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7. zadatak             a) s u| r a d | n i k|Ø   Priznati i:         a) s u| r a d | n| i k|Ø    

                               b) -nic, -nič                                         b) -ic, -ič 

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

 

8. zadatak       zajedničko sadržaj/značenje; različito izraz                          

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

 

9. zadatak       1.        4.             3.                 2. 

                      riječ,  tekst,  rečenica, spoj riječi/sintagma             1 bod 

 

10. zadatak       osnovno/denotativno     

              preneseno/konotativno/izvedeno          

        1 bod 

 

11. zadatak         a) označene, obilježene, sa stavljenim znakom/žigom/biljegom/pečatom     

                                          Priznati sve u tome smislu.                         1 bod 
                             b) sinonimija/sinonimijski odnos                               1 bod     

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

 

12. zadatak               a) metonimija                            1 bod 

                   b) svjetlo u tunelu  

                      vidi/označava/ima nade za poboljšanje/izlaz     

                     Priznati sve u tome smislu.     1 bod 

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

 

 

13. zadatak       humorističnoga    komičnim / šaljiv, smiješan              1 bod 

 

14. zadatak          c)     1 bod   

 

 

15. zadatak          Novoizabrana vijêćnica... dugosilazni na e         1 bod 

                                                 

                                                     vijéćnicu. dugouzlazni na e        1 boda 

 

                      Priznati i ispravan naglasak preko cijeloga refleksa jata. 

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

 

16. zadatak             

antonimi  po podrijetlu vrsta riječi 

crn – bijel  

 

raznokorijenski (pravi) pridjev 

noć – dan  

 

raznokorijenski (pravi) imenica 

 

                   Svaki točan redak 1 bod. 

                   2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 
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17. zadatak   a) arhaizam b) zastarjelica c) arhaizam d) historizam 

                      e) novotvorenica/neologizam 

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

 

18. zadatak       

    arhaizam                  vrsta arhaizma                                standarnojezični oblik 

 

 krstjanin                       fonološki/grafijski                               kršćanin 

 Pod starimi krovovi     morfološki/gramatički                         Pod starim krovovima 

 libar                              izrazni/leksički                                    knjiga  

 ilirički                           tvorbeni/                                              ilirski/ 

                                      leksički                                                 hrvatski 

 

 Sve točno u retku 1 bod. 

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

                  četiri pogrješke 0 bodova)   

 

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

 

 

20. zadatak   a)   učenicima, đacima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima...             1 bod    

                       b)  učitelj, nastavnik, profesor...                                                           1 bod 

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

 

21. zadatak       Nemam novac, hoćeš (li) mi dati kredit?  Ne priznati novce 

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

 

22. zadatak     a) administrativni stil/zakonodavno-pravni podstil 

                             poslovni podstil                 1 bod      Priznati jedan od odgovora. 

                        b) administrativizmi               1 bod 

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

 

 

23. zadatak         lideri  vođe                 

                            time out  predah/odmor/stanka 

                            restrukturiranje preoblikovanje/preustroj/preslagivanje   

                            ekonomije gospodarstva   

 

      Priznati i sve druge točne odgovore u kanonskome i odgovarajućemu  

      padežnom obliku. 

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

                                         četiri pogrješke 0 bodova)  

 

24. zadatak 

                     c)                  a)               d)                    b)                  c) 

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

 

2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 
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25. zadatak                    a) značenjska, grafijska/fonološka i 

                                            morfološka/tvorbena/gramatička prilagodba 

                                        b) anglizam 

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

 

26. zadatak                  a) letak 

                                      b) ne pripada istoj tvorbenoj porodici; 

                                          postoji izrazna, ne i sadržajna podudarnost 

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

 

27. zadatak        a) gramatička/morfološka                           1 bod 

                           b) Ljetujem u Kalima na otoku Ugljanu.     1 bod   

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

                     

28. zadatak  

  

antroponim toponim ktetik etnonim 

 

Mozart 

 

Europa 

Salzburg 

salzburški 

holivudski 

Hrvati 

 

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

                četiri pogrješke 0 bodova) 

 

 

29. zadatak                    Brođanka, brodskim, šarengradski 

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

 

 30. zadatak    Stalno radi što opasno/nedopušteno.        1 bod 

 

31. zadatak    

 

                  b)                   a)                         d)                       c) 

            1._______ ,  2. _________ ,  3. _________ ,  4. ________ .      

 

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

                           četiri pogrješke 0 bodova) 

 

 

32. zadatak          p u č k│ o│ š k o l│ a c         1 bod 

 

                                 p u t│ o│ p i s  a c                1 bod 

 

      2 boda  (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 
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33. zadatak 
                     zakonodavac        složeno-sufiksalna tvorba  

                     prozvati                prefiksalna tvorba 

                     predsjednica        sufiksalna tvorba 

                     bezakonje             prefiksalno-sufiksalna tvorba 

 

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

                četiri pogrješke 0 bodova) 

 

34. zadatak           1. c,  2. e ,  3. b,  4. a,  5. d  
     2 boda  (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova) 

 

35. zadatak     glosari          1 bod 

                          19. st.          1 bod 

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

 

                                     

 

 

                                                                                     Ukupno 90 bodova 

 

 


