
ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ 
Други школски писмени задатак од 2. децембра 2010. године. 
Грешке III-8 (правопис, граматика, стил) 
 
ПРАВОПИС 
 

1. Писање датума: ~ 
2. Састављено и растављено писање речи:…Ето, по неки чланак изађе у 

новинама и то је све , Мехмед-паша-Соколовић 
3. Променљиве речи и облици с различитим наставцима: претставља, 

исчезнемо, предпостављам, помагајући 
4. Велика и мала слова: ~ 
5. Растављање речи на крају реда: ку-/лтуру 
6. Употреба реченичних знакова: 

• Она није усамљен случај поред њених шест сабораца из Русије са 
такмичења у Србији још има оваквих људи, младих и марљивих, 
спремних за велика дела. 

• Могу да у нама створе осећај беса, туге, усамљености али 
истовремено и толико среће и љубави да срце жели да нам искочи 
из груди. 

7. Лексика:...задњи пасус чланка...,...Величина тих људи огледа се у 
њиховој вољи и истрајности, а рефлектује се достизањем циљева. 

 
ГРАМАТИКА 
 
I Глаголски облици: 
 

1. Међутим, постоје дела која трајна, свевременска. 
2. Али такође не би имали доста ствари које су нам неопходне за живот као 

што су пре свега светло, нека превозна средства... 
 

II Ред речи у реченици: 
 

1. Тај мост, осим стратешког значаја, је имао и емотивни значај за Мехмед-
пашу-Соколовића. 

 
III Слагање речи у реченици: 
 

1. И поред свог обећавања да ће се нешто променити, не виде се никакве 
промени а не нешто друго. (реченични знаци) 

2. Неко ће у томе препознати себе, неко ће разумети праву поруку које дело 
шаље, неко ће погрешити али сви они ће приметити истинску 
вредност.(реченични знаци) 

3. Углавном остају у сенци оштре критике и тек након њихове смрти 
постају познати, као и њихова дела. 

4. Након пар тренутака појавила се са осмехом на лицу и мушмули у руци. 



5. Није то био ни мало лак посао, али она је истрајала у томе, и на крају 
добила награду за сав њен труд. 

 
I V Склоп реченице: ~ 
 
СТИЛ 
 

1. Дефинитивно таленат и дефинитивно пример марљивости труда. 
2. Ипак, ја лично схватам то на начин који за многе људе( ) које познајем( ) 

и није баш прихватљив, а то је да само ,,најјачи опстају''. (реченични 
знаци) 

3. Дубина светлости трага која се надражује добрим гестом потребна је 
сваком човеку који је свестан особина људскости. 

4. Мислим да ће млади и даље наставити да одлазе јер овде немају довољно 
услова и помоћ од стране власти, а камоли гаранцију за касније 
запослење. 

5. За мене лично, велико дело је бити родитељ. 
6. По мом мишљењу за већину људи је најбитније дело Николе Тесле. 


