1. Koja je riječ pravilno napisana?
A. isčeprkati
B. iščeprkati
C. izčeprkati
D. ižčeprkati
2. Koja je riječ pravilno napisana?
A. tijelce
B. tijelesa
C. tijelesni
D. tijelešce
3. U kojoj je riječi epentetsko l?
A. zakupljen
B. zamuljen
C. zasoljen
D. zauljen
4. Koji je slog naglašen u riječi raspoznavati?
A. prvi
B. drugi
C. treći
D. četvrti
5. U kojoj je riječi glas r slogotvoran?
A. istrjebljenje
B. nizbrdica
C. potkrjepljenje
D. pozdrav
6. U kojoj su rečenici pravopisni znakovi pravilno upotrijebljeni?
A. Rješenje sam potražio u hrvatsko – poljskome rječniku.
B. Šegrta Hlapića napisala je Ivana Brlić – Mažuranić.
C. Putovali smo autocestom Zagreb – Split.
D. Učio sam 2-3 sata dnevno.
7. Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o sastavljenome i rastavljenome
pisanju riječi?
A. Na novu spomen – ploču uklesano je mjesto pjesnikova rođenja.
B. Na novu spomen-ploču uklesano je mjesto pjesnikova rođenja.
C. Na novu spomen ploču uklesano je mjesto pjesnikova rođenja.
D. Na novu spomenploču uklesano je mjesto pjesnikova rođenja.

8. Koji je morfem korijenski u riječi spavačica?
A. spav
B. spava
C. spavač
D. spavačic
9. U kojoj je rečenici ime Edgar Allan Poe pravilno sklonjeno?
A. Na satu smo čitali pjesme Edgara Allana Poea.
B. Na satu smo čitali pjesme Edgar Allana Poea.
C. Na satu smo čitali pjesme Edgara Allan Poea.
D. Na satu smo čitali pjesme Edgar Allan Poea.
10. U kojemu je padežu zakošena riječ u sljedećoj rečenici?
Cijelo je vrijeme stajao na istome mjestu.
A. u genitivu
B. u dativu
C. u akuzativu
D. u lokativu
11. U kojemu je rodu i broju zamjenica njihov u sljedećoj rečenici?
Zastupnici su raspravljali o zakonima i njihovoj primjeni.
A. u muškome rodu jednine
B. u muškome rodu množine
C. u ženskome rodu jednine
D. u ženskome rodu množine
12. U kojoj je rečenici zamjenica koji pravilno upotrijebljena?
A. Oca su izvukli iz stana kojega su ostali napustili.
B. Tad je došao i policajac kojega smo čekali.
C. Imala je najljepši sat kojega sam ikad vidio.
D. Pročitajte u dopisu kojega sam poslala.
13. U kojoj je rečenici pravilno upotrijebljen glagolski prilog?
A. Plašila nas je siktajući.
B. Plašila nas je sikčući.
C. Plašila nas je sikćući.
D. Plašila nas je sikćuči.
14. U kojoj je rečenici imperfekt pravilno upotrijebljen?
A. Gledao je nijemo kako joj se suze slijevahu niz lice.
B. Gledao je nijemo kako joj se suze slijevaše niz lice.
C. Gledao je nijemo kako joj se suze sljevahu niz lice.
D. Gledao je nijemo kako joj se suze sljevaše niz lice.

15. U kojoj je rečenici prijedlog s(a) pravilno upotrijebljen?
A. Upoznala se sa Šveđaninom.
B. Upoznala se sa Nijemcem.
C. Upoznala se sa Čehom.
D. Upoznala se sa Rusom.
16. Koliko je surečenica u sljedećoj složenoj rečenici?
Iako je od smrti velikoga hrvatskog novinara, kolumnista i književnika Veselka
Tenžere prošlo već dvadeset i sedam godina, njegovo je ime još uvijek sinonim
britkoga, osviještenoga, stilski elegantnoga i duhovitoga esejizma.
A. dvije
B. tri
C. četiri
D. pet
17. U kojoj je sintagmi redoslijed sastavnica stilski obilježen?
A. kamen spoticanja
B. rame za plakanje
C. kiselo vrhnje
D. ptica let
18. U kojoj je rečenici izravni objekt?
A. Trebao bi se ugledati na mene.
B. Nije ga bilo puna dva mjeseca.
C. Nisam je htio uznemiravati.
D. Već se zasitio takva života.
19. U kojoj rečenici imenica profesor ima službu atributa?
A. Godinama je pokušavao postati profesor kemije.
B. Odlučio je prihvatiti savjet svojega profesora.
C. Za pripreme je bio zadužen profesor mentor.
D. Za taj je rad profesor Horvat dobio priznanje.
20. Koja je rečenica zavisnosložena dopusna rečenica?
A. Išli bismo na izlet kad ne bi bilo vruće.
B. Išli bismo na izlet da nije bilo vruće.
C. Išli bismo na izlet iako je vruće.
D. Išli bismo na izlet jer je vruće.
21. Koja je riječ nastala sufiksalnom tvorbom?
A. prašumski
B. predškolski
C. prohrvatski
D. protuturski

