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RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – II. RAZRED 
XXVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2022.): ŽUPANIJSKA RAZINA 

 
 
Ispit ima 29 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova. Bodovna vrijednost zadatka 
navedena je kraj zadatka. Moguće točno rješenje ili druga točna rješenja navedena su u 
zagradama ili su odvojena kosom crtom. 
 
1. zadatak 
Trećemu programu Hrvatske televizije – 1 bod 
dokumentarni film „Za dva kovčega slave” – 1 bod 
prve hrvatske rock-opere „Gubec-beg” – 1 bod 
Zagrebačkoga gradskog kazališta „Komedija” – 1 bod 
ladaricama – 1 bod   
Duhovima, Jurjevu – 1 bod (Za 1 bod oba odgovora moraju biti točna.) 
 

• 6 bodova 
 

2. zadatak 
zemljom – instrumental/I/instr.; dobri – vokativ/V/vok.; koji – nominativ/N/nom.; davnih – 
genitiv/G/gen.; naše – akuzativ/A/ak.; kopita – genitiv/G/gen. 
 

• 6 bodova 

• Svaki točno određen padež vrijedi 1 bod. 
 
3. zadatak 
Moja sestra, koja živi u Americi, sutra dolazi u Zagreb. 
Imam jednu sestru, ona živi u Americi i sutra dolazi u Zagreb. 
 
Moja sestra koja živi u Americi sutra dolazi u Zagreb. 
Imam više sestara, a ona koja živi u Americi sutra dolazi u Zagreb. 
 

• 2 boda 

• Svako točno objašnjenje vrijedi 1 bod. Priznaju se i drugi slični točni odgovori. 
 
4. zadatak 
… juneću i guščju paštetu. Smjesa mu je ispala gušćom nego inače. 

• 3 boda 

• Svako točno napisano č ili ć vrijedi 1 bod. 
 
5. zadatak 
gniježđenje 
žlijebom 
ljevkastom 
ljevake 
ljevicom 
 

• 5 bodova 

• Svaka točno napisana riječ vrijedi 1 bod. 
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6. zadatak 
Samo mi se činilo da jedan dan tamo traje sto sati.       prilog 
Dijete je često bilo samo.                                               pridjev 
Riješio sam zadatak sam samcat.                                  glagol / pomoćni glagol                                  
 

• 3 boda 

• Svaka točno određena vrsta riječi vrijedi 1 bod. 
 

7. zadatak 
budući, zaklopiv, sjedeći 
 

• 3 boda 

• Svaki točno određen glagolski prilog vrijedi 1 bod. 
 
8. zadatak 
zvaše, (ne) stajaše, bijaše, nuđahu 
 

• 4 boda  

• Svaki točno određen imperfekt vrijedi 1 bod. 
 
9. zadatak 
pridruživanje: lako sam zaradila 
imensko upravljanje: stotinu kuna 
sročnost: svojim susjedima 
 

• 3 boda  

• Svaka točno određena sintagma vrijedi 1 bod. 
 

10. zadatak 
Mogući odgovori: 
Marko plavih očiju (dobroga srca…) zamolio je jučer (odmah, danas, lijepo, u dvorani...) 
djevojku (maturanticu, studenticu…) Doris za ples. 
 
Mogući su i drugi točni odgovori. 

• 3 boda  

• Svaki točno napisan traženi dio rečenice vrijedi 1 bod. Rečenica mora biti 
gramatički točna. 

 
11. zadatak 
A. 
Da u 2. rečenici – čestica (riječca, partikula) 
da u 3. rečenici – veznik 
 
B. Želim!/Hoću!/Naravno!/Pristajem! 

 

• 3 boda 

• Svaka točno određena vrsta riječi vrijedi 1 bod. Točno napisana tražena rečenica 
vrijedi 1 bod. (Ne priznaju se rješenja u kojima je rečenica napisana bez 
uskličnika.) 
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12. zadatak 

• točan odgovor: b) mladost 

• 1 bod 
 
13. zadatak 

Letio sam balonom da pobijedim strah od visine.                 namjerna 
Govori se da želiš kupiti novi bicikl.                                       subjektna 
On je da mu ništa ne možete narediti.                                   predikatna 
Pjevačev poziv da dođemo na koncert rado smo prihvatili.   atributna 

 

• 4 boda 

• Svaka točno određena vrsta rečenice vrijedi 1 bod. 
 
14. zadatak 
Svega se jasno sjećao, mislima se vraćao na najljepše trenutke s izleta. 
povezivanje / bezvezničko sklapanje / asindetsko sklapanje / sklapanje bez veznika 
Izgarao je od ljubavi kao što leptiri izgaraju na večernjoj svjetiljci. 
uvrštavanje / vezničko sklapanje / sindetsko sklapanje / sklapanje veznicima (veznikom) 
Sunce zađe za šumovitu goru i uminu Pozdravljenje te sinuše prve zvijezde. 
povezivanje / vezničko sklapanje / sindetsko sklapanje / sklapanje veznicima (veznikom) 

 

• 3 boda 

• Svaka točno određena vrsta sklapanja rečenica vrijedi 1 bod. 
 

15. zadatak 
Ili nismo više imali snage za uspon ili smo odustali od osvajanja planinskoga vrha. / Nismo 
više imali snage za uspon ili smo odustali od osvajanja planinskoga vrha. 

• vrsta nezavisnosložene rečenice: rastavna 
Sigurno smo došli smo do vrha planine iako u bilježnice nismo udarili pečate kao dokaz.  

• vrsta zavisnosložene rečenice: dopusna 
 

• 4 boda 

• Svaka točno napisana rečenica vrijedi 1 bod. Svaka točno određena vrsta 
rečenice vrijedi 1 bod. 

 
16. zadatak 
A. inverzija:  
Da bi istražili svoje mogućnosti, mnogi mladi bave se kreativnim radom. 
 
B. umetnuta zavisna surečenica: 
Mnogi mladi, da bi istražili svoje mogućnosti, bave se kreativnim radom. 
(Mnogi mladi bave se, da bi istražili svoje mogućnosti, kreativnim radom.) 
 

• 2 boda 

• Svaka točno napisana rečenica vrijedi 1 bod. 
 

17. zadatak 

• točan odgovor: c) Kad bismo više čitali, imali bismo bogatiji rječnik. 

• 1 bod 
 
 
18. zadatak 
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ARHAIZAM RIJEČ STANDARDNOGA JEZIKA 

zamjenica: onijeh onih 

imenica: financije banke 

glagol: mniš misliš 

 

• 6 bodova 

• Svaki točno određen arhaizam i svaka točna riječ u standardnome jeziku vrijedi 
1 bod.  

 
19. zadatak 
A. 

– Vojnici idu (stižu, dolaze, pristižu), bježimo! 

– Ne idem… Što mi mogu? 

– Ali, draga, ljubljena Pepice, … 
(Priznaju se i rješenja bez crtica.) 
 
B. kajkavizmima (kajkavizmi) 
 

• 4 boda 

• Svaka točno napisana rečenica vrijedi 1 bod. Točno određena vrsta dijalektizma 
vrijedi 1 bod. 

 
20. zadatak 
Hrvatski pravopis – znanstvenim / popularno-znanstvenim / znanstvenim (funkcionalnim) 
stilom / popularno-znanstvenim (funkcionalnim) stilom 
Priče iz davnine – književnim / književnim (funkcionalnim) stilom 
Ustav Republike Hrvatske – administrativnim / administrativnim (funkcionalnim) stilom  
 

• 3 boda 

• Svaki točno određen stil vrijedi 1 bod. 

21. zadatak 
A. 
koje imaju člankovite noge 
koji je zborio kao iz trbuha 
 
B. 
atributnim(a) / atributnim surečenicama / atributne / atributne surečenice 
 
C. 
člankonošcima (člankonošci) 
trbuhozborac 
 

• 5 bodova 

• Svaka točno navedena zavisna surečenica vrijedi 1 bod. Točno određena vrsta 
surečenica vrijedi 1 bod. Svaka točno napisana imenica vrijedi 1 bod. 

 
22. zadatak 

• točan odgovor: d) u četvrtoj 

• 1 bod 
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23. zadatak 

• točan odgovor: b) Superlativ je nastao od odnosnoga pridjeva, koji se ne stupnjuje. 

• 1 bod 
 

24. zadatak 
To je njezin najslalomskiji rezultat karijere. 
To je najbolji rezultat u slalomu u njezinoj karijeri. (To je najbolji slalomski rezultat u 
njezinoj karijeri., To je njezin najbolji slalomski rezultat u karijeri., To je najbolji rezultat 
u njezinoj slalomskoj karijeri.) 
Spomenuo sam njezinu konstantnost da dolazi do pobjede. 
Spomenuo sam da ona konstantno (stalno, neprekidno) dolazi do pobjede. 
Njezino ju je vrijeme pokazalo neuhvatljivom za druge skijašice. 
Njezino je vrijeme pokazalo da je neuhvatljiva za druge skijašice. (Njezino se vrijeme 
pokazalo neuhvatljivim za druge skijašice.) 
Jako velike su cure na stazi počele imati probleme.  
Djevojke/cure su na stazi počele imati jako velike probleme. (Jako velike djevojke/cure 
na stazi su počele imati probleme.) 
 

• 4 boda 

• Svaka točna rečenica vrijedi 1 bod. (Mogući su i drugi točni odgovori.) 

25. zadatak 
stil: razgovorni / publicistički / razgovorni (funkcionalni) stil / publicistički (funkcionalni) stil / 
razgovornim / publicističkim / razgovornim (funkcionalnim) stilom / publicističkim 
(funkcionalnim) stilom 
objašnjenje, primjeri: uporaba kolokvijalizama (razgovornih riječi, oblika, konstrukcija, 
razgovornih elemenata…), npr. cure, konstantnost, najslalomskiji 
 

• 3 boda 

• Točna određen stil vrijedi 1 bod. Objašnjenje vrijedi 1 bod. Dva primjera vrijede 
1 bod. 

 
26. zadatak 

• točan odgovor: d) Tekst je vijest na portalu u povodu primanja Igora Rudana u 
Kraljevsko društvo, a dopunjena je tekstom koji je autor objavio na društvenoj mreži. 

• 1 bod 
 
27. zadatak 
Neobično je (iznenađujuće, neočekivano, čudno…) to da je autora teksta već u 2. godini života 
naučila čitati polupismena baka koja je jedva slovkala, ali uporno je polako i sporo spajala riječi 
i svakodnevno čitala vijesti iz Crne kronike čuvajući unuka koji je pratio njezino čitanje. 
 

• 3 boda 

• Točan odgovor vrijedi 1 bod. U rečenici se mora naći sinonim riječi bizarno – to 
vrijedi 1 bod. Rečenica mora biti potpuno točno jezično oblikovana – 1 bod. Ako 
odgovor nije točan, bez obzira na to kako je oblikovana rečenica, učenik neće 
dobiti bodove. Mogući su i drugi točni odgovori; kao točan odgovor ne priznaje 
se da je do polaska u školu pročitao 73 knjige; da je imao početnu prednost pred 
drugim učenicima…). 
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28. zadatak 
sintagma: moja draga nonica 
objašnjenje: Emocionalni odnos prema baki naglašen je spajanjem posvojne zamjenice 
moja kojom se izriče pripadnost, pridjeva draga kojim se naglašava privrženost te 
umanjenice nonica kojom se izriče nježnost, naklonost. 
 

• 2 boda 

• Točna tročlana sintagma vrijedi 1 bod. 

• Točno objašnjenje vrijedi 1 bod. (Priznaju se i drukčije oblikovani točni 
odgovori.) 
 

29. zadatak 
Riječ slovkanje glagolska je imenica koja označava vrstu polaganoga čitanja, čitanja slovo po 
slovo / izgovaranje glas po glas. 
 

• 1 bod 

• Točno objašnjenje vrijedi 1 bod. (Priznaju se i drukčije oblikovani točni odgovori. 
Priznaju se i točni odgovori u kojima se ne određuje vrsta riječi.) 


