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RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA, 8. RAZRED 

XXIV. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2019.) 

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 zagradama. 

 

1. c) opat Dobrovit  

 Zadatak vrijedi 1 bod. 

    

2. e) latinična inkunabula 

    a) trojezični (hrvatsko-talijansko-latinski) rječnik iz 17. st. u kojemu je hrvatski jezik   

        polazišni 

    c) rječnik tronarječne koncepcije tipične za pripadnike ozaljskoga kruga 

 Zadatak vrijedi 3 boda.   

Svaki točno riješen dio zadatka vrijedi jedan bod. 

 

3. kajkavsko narječje (na kajkavsko narječje) (Odnosi se na kajkavsko narječje.) 

 Zadatak vrijedi 1 bod. 

 

4.  Hrvatsko-češkoga društva – jedan bod 

    Veleposlanstva Republike Hrvatske – jedan bod 

    Karlovu trgu – jedan bod 

    Pravnome fakultetu – jedan bod 

    Karlova sveučilišta – jedan bod 
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 Zadatak vrijedi 5 bodova.  

Svaki od navedenih pojmova mora biti potpuno točno napisan. 

    

5. a) božja ovčica 

    b) Božja Ovčica 

 Zadatak vrijedi 2 boda. 

Svaki točno riješen dio zadatka (a, b) vrijedi jedan bod. 

      Svaki od navedenih pojmova mora biti potpuno točno napisan. 

 

6. Ljubav između Pavla Gregorijanca i lijepe Zagrepčanke Dore, kćeri zlatara Petra Krupića,                               

   u središtu je radnje prvoga Šenoina povijesnoga romana Zlatarovo zlato. Radnja romana    

   odvija se u 16. stoljeću, a najvećim se dijelom događa u Zagrebu, na Medvedgradu i u  

   Samoboru.  

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

       –  umetnuta rečenica – trebaju biti navedena oba zareza (, kćeri zlatara Petra Krupića,)    

           – jedan bod 

       – zarez ispred veznika a (, a) – jedan bod 

       – zarez iza riječi Zagrebu (Zagrebu,) – jedan bod 

 

7. Uz pedesetak članova HČD-a i drugih Šenoinih štovatelja na postavljanju spomen- 

    -ploče bili su brojni uzvanici. U Pragu se već nalaze spomenici nekim hrvatskim  

    velikanima (Nikoli Tesli, Vladimiru Prelogu, Stjepanu Radiću, Andriji Mohorovičiću        

    i Josipu Jurju Strossmayeru) dok izvan Praga svoje ploče imaju Josip Jelačić i Nikola Šubić  

    Zrinski. Prije otkrivanja ploče Danica Vukelić, potpredsjednica Udruge umjetnika „August  

    Šenoa”  iz Zagreba, pročitala je odlomke iz Šenoine pripovijetke Prijan Lovro.   



3 
 

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

– točno napisana spojnica – jedan bod 

– točno napisane obje zagrade – jedan bod 

– točno napisani navodnici – jedan bod 

8. Snježak, nevrijemenu, neočiščenim, stiščući 

 Zadatak vrijedi 4 boda. 

      Svaka točno podcrtana riječ vrijedi jedan bod. 

      Ako je učenik tražene riječi primjerice zaokružio ili prekrižio, odgovor se smatra točnim. 

     Ako je učenik podcrtao ili zaokružio bilo koju drugu riječ, to se zanemaruje i ne smatra se      

      pogreškom. 

 

9. Zorić, U, Sa 

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

    Svaka točno podcrtana riječ vrijedi jedan bod. 

    Ako je učenik tražene riječi primjerice zaokružio ili prekrižio, odgovor se smatra točnim. 

    Ako je učenik podcrtao ili zaokružio bilo koju drugu riječ, to se zanemaruje i ne smatra se   

    pogreškom. 

 

10. N: sunce 

      G: prošlosti 

      A: oči, zlato 

 Zadatak vrijedi 4 boda. 

     Svaka na odgovarajuće mjesto prepisana imenica vrijedi jedan bod. 

11. vojnicima, Grgi, stabala 

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

       Svaka pravopisno i slovnički točno napisana imenica vrijedi jedan bod. 
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12. a) gđe 

      b) MH-a 

      c) Hine 

      d) HAZU-a 

 Zadatak vrijedi 4 boda. 

      Svaki točno riješen dio zadatka (a, b, c, d) vrijedi jedan bod. 

 

13. Najjači, najčvršći i najljepši bijaše Samobor. 

 Zadatak vrijedi 3 boda.  

Svaki potpuno pravopisno i slovnički točno napisan superlativ pridjeva vrijedi jedan bod. 

  

14. izmučen, izgrebena 

 Zadatak vrijedi 2 boda. 

Svaki potpuno pravopisno i slovnički točno napisan glagolski pridjev trpni vrijedi jedan 

bod. 

  

15. procijeniti 

 Zadatak vrijedi 1 bod. 

 

16. Ne iskušavaj, ću braniti, neka radi         

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

Svaki potpuno pravopisno i slovnički točno napisan glagolski oblik vrijedi jedan bod. 

17. a) glagolski predikat izrečen glagolskim vremenom: se otimale (otimale se) 

      b) glagolski predikat izrečen glagolskim načinom: (ne) bi povjerio  

      c) imenski predikat: htio je postati (zlatarovim) zetom 



5 
 

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

      Svaki na odgovarajuće mjesto cjelovito i točno prepisan predikat vrijedi jedan bod. 

 

18. Individualni odgovori (predikat mora biti glagolski i izrečen prezentom). 

     Sred ove gore stoji (nalazi se, miruje, gnijezdi se, postoji, ponosi se, diči se…) stari grad  

     samoborski kao zlatna jabuka u krilu ljepote djevojke. 

 Zadatak vrijedi 1 bod. 

     Samo potpuno pravopisno i slovnički točno napisana rečenica s glagolom u prezentu 

     vrijedi jedan bod. 

     (Točnim se smatra svaki glagol koji smislom odgovara navedenoj rečenici.) 

 

19. Pokraj vrata – priložna oznaka mjesta 

      od mjedi – imenični atribut (prijedložni atribut / nesročni atribut) 

      od strave – priložna oznaka uzroka 

      u slugu – neizravni objekt                                                                   

 Zadatak vrijedi 4 boda. 

Svaka točno određena služba vrijedi jedan bod. 

 

20.  a) Nije mogao govoriti od (silna) uzbuđenja (zbog (silna) uzbuđenja, od (silne)  

           uzbuđenosti, zbog (silne) uzbuđenosti).       

       b) Moramo se udružiti radi obrane od neprijatelja.    

 Zadatak vrijedi 2 boda. 

       Svaki točno riješen dio zadatka (a, b) vrijedi jedan bod. 
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21. Crn oblak bio se nadvio nad zagrebačko polje i goru. 

      Samo potpuno pravopisno i slovnički točno napisana rečenica vrijedi jedan bod. 

 Zadatak vrijedi 1 bod. 

 

22. stilski neobilježen red atributa u rečenici: vaša 

      stilski obilježen red atributa u rečenici: proljetno, slavna 

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

       Svaki na točno mjesto napisan atribut vrijedi jedan bod. 

      Ako je učenik prepisao bilo koju drugu riječ, to se zanemaruje i ne smatra se   

      pogreškom. 

 

23.  a) subjektna (zavisnosložena rečenica) 

       b) pogodbena/uvjetna/kondicionalna (zavisnosložena rečenica)  

       c) suprotna (nezavisnosložena rečenica) 

       d) atributna (zavisnosložena rečenica) 

       e) načinska/usporedna/komparativna/poredbena (zavisnosložena rečenica) 

 Zadatak vrijedi 5 bodova. 

Svaki točno riješen dio zadatka (a, b, c, d, e) vrijedi jedan bod. 

 

24. Kad(a) (Pošto / Nakon što) se spustio na stolicu, Drašković pogleda skupštinu oštrim   

      okom jer (zato što / zbog toga što) se nadao da je ukrotio plemenita srca hrvatskoga  

      plemstva. 

 Zadatak vrijedi 2 boda. 

Svaka točno napisana preoblika glagolskoga priloga zavisnom surečenicom vrijedi jedan 

bod. 
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       Kad(a) (Pošto / Nakon što) se spustio na stolicu, – jedan bod 

       jer (zato što / zbog toga što) se nadao – jedan bod 

 

25. d) U prvoj glavi romana upoznajemo glavne likove.       

      c) Kazat ću sve što o sebi znadem. 

      a) A najzad u crnoj halji i pod mitrom iziđe knez Đuro Drašković. 

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

Svaki točno riješen dio zadatka (a, b, c) vrijedi jedan bod. 

    

26. prefiksalna tvorba: podban, osuditi 

      sufiksalna tvorba: samcat 

      slaganje: Medvedgradu 

 Zadatak vrijedi 4 boda. 

      Svaka na točno mjesto razvrstana riječ vrijedi jedan bod. 

 

27. a) starigradski    

      b) dugoreška 

 Zadatak vrijedi 2 boda. 

 Svaki točno riješen dio zadatka (a, b) vrijedi jedan bod. 

Pridjev mora biti pravopisno i slovnički točno napisan. 

 

28. b) zastarjelica 

 Zadatak vrijedi 1 bod. 

29. žutosmeđe 

 Zadatak vrijedi 1 bod. 
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30. bogata (imućna, dobrostojeća) 

 Zadatak vrijedi 1 bod. 

       Riječ mora biti pravopisna i slovnički točno napisana. 

 

31. igraonicu, igranje, igračka, igrajući  

 Zadatak vrijedi 4 boda. 

      Svaka pravopisno i slovnički točno napisana riječ vrijedi jedan bod. 

  

32. a) praviti od buhe slona (bi pravila od buhe slona) 

      b) napraviti medvjeđu uslugu (napravila medvjeđu uslugu) 

      c) u tom(e) grmu leži zec (da u tom(e) grmu leži zec, u kojem(u) grmu leži zec) 

 Zadatak vrijedi 3 boda. 

Svaki točno riješen dio zadatka (a, b, c) vrijedi jedan bod. 

  

33. direktnom – izravnom (bliskom, neposrednom, otvorenom) 

      konfliktu – sukobu (sporu, svađi, nesuglasici) 

 Zadatak vrijedi 2 boda. 

      Svaka točno napisana riječ vrijedi jedan bod. 

 

34. a) zelènī 

      b) zèlenī     

 Zadatak vrijedi 2 boda. 

 Svaki točno riješen dio zadatka (a, b) vrijedi jedan bod. 

35. je 

 Zadatak vrijedi 1 bod. 


