
1. Koja je od sljedećih riječi pravopisno točna? 

A. podgrijati 

B. podijalekt 

C. podkradati 

D. podpisati  

 

2. U kojemu su od sljedećih primjera obje riječi pravopisno točne? 

A. dogorjeti – dogorjevati 

B. namjestiti – namiještati 

C. razriješiti – razrješavati 

D. zapovijediti – zapovijedati 

 

3. Koja je od sljedećih rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju 

velikoga i maloga slova? 

A. Posjetio je koprivničko-križevačku županiju. 

B. Posjetio je Koprivničko-Križevačku Županiju. 

C. Posjetio je Koprivničko-križevačku županiju. 

D. Posjetio je koprivničko-križevačku Županiju. 

 

4. Koja je od sljedećih rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju zareza? 

A. Gdje nema ljudi, nema ni života. 

B. Otišli su iz grada, da bi istražili napuštenu kuću. 

C. U napuštenoj kući, pojavila se tajanstvena osoba. 

D. Zbog dolaska tajanstvene osobe, svi su se razbježali. 

 

5. U kojoj je od sljedećih riječi provedeno jednačenje po mjestu tvorbe? 

A. svjedodžba 

B. pomirba 

C. cvijeće 

D. vožnja 

 

6. U kojemu je od sljedećih glagola provedena palatalizacija? 

A. jaučem 

B. plačem 

C. skačem 

D. vučem 

 

7. Koja je od sljedećih riječi točno naglašena? 

A. razumijȅvati 

B. razumijèvati 

C. razumijévati 

D. razumijêvati 

 

 

 



8. Koji je točan vokativ imenice mislilac? 

A. mislilac 

B. mislilače 

C. misliocu 

D. mislioče 

 

9. U kojoj je od sljedećih rečenica posvojna zamjenica njezin atribut imenice 

muškoga roda? 

A. Divili smo se njezinim zaslugama. 

B. Divili smo se njezinim planovima. 

C. Divili smo se njezinu cvijeću. 

D. Divili smo se njezinoj odjeći. 

 

10. U kojoj je od sljedećih rečenica točan superlativ pridjeva? 

A. Smatrali su ga najlijenijim učenikom. 

B. Živjeli su u najbjednijem dijelu grada. 

C. Slušali su najžestokiju glazbu. 

D. Dobili su najstrožiju učiteljicu. 

 

11. U kojemu je padežu i rodu zakošena riječ u sljedećoj rečenici? 

Toga dana pomislili smo na onoga starog slugu. 

A. u akuzativu muškoga roda 

B. u akuzativu ženskoga roda 

C. u lokativu muškoga roda 

D. u lokativu ženskoga roda 

 

12. U kojoj je od sljedećih rečenica točan imperativ glagola bojati se? 

A. Čovječe, neka se bojiš kiše! 

B. Čovječe, bojiš se kiše! 

C. Čovječe, boji se kiše! 

D. Čovječe, boj se kiše! 

 

13. U kojoj su od sljedećih rečenica točno upotrijebljena oba glagolska oblika? 

A. Kada budemo imali vremena, došli budemo k vama. 

B. Kada ćemo imati vremena, došli budemo k vama. 

C. Kada budemo imali vremena, doći ćemo k vama. 

D. Kada ćemo imati vremena, doći ćemo k vama. 

 

14. U kojoj je od sljedećih rečenica upotrijebljen načinski prilog? 

A. Nisu se pokrenuli naprijed. 

B. Nisu došli zbog bolesti. 

C. Uskoro će pasti noć. 

D. Uporno su trenirali. 

 

 



15. Koja je od sljedećih rečenica gramatički točna? 

A. Obzirom da se jako trudio, dobio je zasluženu nagradu. 

B. Napredovao je brzo budući se iznimno trudio. 

C. Toliko se trudio, no međutim nije uspio. 

D. Nagradili smo ga jer se uvijek trudio. 

 

16. U kojoj je od sljedećih rečenica točno upotrijebljena odnosna zamjenica? 

A. Iznenadio me zaselak kojega sam tek nedavno otkrio. 

B. Oduševio me portret kojega sam vidio na izložbi. 

C. Divim se profesoru kojega sam jučer upoznao. 

D. Uživam čitajući roman kojega sam jutros kupio. 

 

17. Koja je od sljedećih rečenica besubjektna? 

A. Zaudaralo je po mokrim jelovim daskama. 

B. Krišom su se pogledavali cijelu večer. 

C. Ona dvojica nisu progovorila ni riječi. 

D. Kasno je poslije razmišljati. 

 

18. Kojoj vrsti zavisnosloženih rečenica pripada sljedeća rečenica? 

Film je bio tako dosadan da sam cijelo vrijeme želio izići. 

A. posljedičnima 

B. namjernima 

C. načinskima 

D. uzročnima 

 

19. U kojoj je od sljedećih rečenica riječ putovanje izravni objekt? 

A. Cijele godine razgovaramo o svadbenome putovanju. 

B. Nekima je na svakome putovanju jako dosadno. 

C. Ove godine planiramo romantično putovanje. 

D. Svako novo putovanje odmor je za dušu. 

 

20. Koja je od sljedećih sintagma sročna? 

A. ljubav prema prirodi 

B. iskazivati ljubav 

C. obećana ljubav 

D. prepun ljubavi 

 

21. Koji od sljedećih frazema znači biti umiješan u što nedopušteno? 

A. najesti se ludih gljiva 

B. imati putra na glavi 

C. pokupiti vrhnje 

D. gutati knedle 

 

 

 



22. Koja je od sljedećih riječi etnik? 

A. Hrvatska 

B. Osijek 

C. Riječani 

D. Slaveni 

 

23. Koja je od sljedećih riječi egzotizam? 

A. balet 

B. iglu 

C. kritika 

D. surka 

 

 


