
RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA — III. RAZRED 
 

XXVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2022.) 
 

ŢUPANIJSKA RAZINA 
 

Ispit ima 33 zadatka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova. Bodovna vrijednost 
zadatka navedena je u kvadratiću kraj zadatka. Moguće točno rješenje ili druga 
točna rješenja navedeni su u zagradi ili odvojeni kosom crtom. 
 
1. zadatak 

‒ meĎimurskoga 
‒ Sveti Juraj na Bregu 
‒ Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 
‒ Lijepe Naše 
‒ Nacionalni park Sjeverni Velebit 
‒ nacionalni park 
 

 6 bodova 

 Svaki u cijelosti točno napisan izraz vrijedi 1 bod. Za više pogrešaka 
unutar istoga izraza oduzima se samo jedan bod. 

 

2. zadatak 

Obukla je svoju novu ružičastu haljinu i uredila frizuru učvršćivačem  za  
 

kosu. Obula je moderne tenisice na  čičak i gotovo cvrkućući otišla u  
 

šetnju.  
 

 4 boda 

 Svaka u cijelosti točno napisana riječ vrijedi 1 bod. Za dvije pogreške 
unutar iste riječi oduzima se samo 1 bod. 

 

3. zadatak 

Svi su je pažljivo slušali, što znači da je zacijelo umjela unijeti zanimljivost u  

svoje pripovijedanje. 

 4 boda 

 Svaka u cijelosti točno napisana riječ vrijedi 1 bod. 
 

 

 



4. zadatak 

 

za - prijedlog 

 

lutanje – imenica (glagolska imenica) 

 

neka – čestica (riječca, partikula) 

 

ionako ‒ prilog 

 

ništa – zamjenica (neodreĎena zamjenica) 

 

 5 bodova 

 Svaka točno odreĎena vrsta vrijedi 1 bod. 
 
 
 
5. zadatak 

 

                   rod                           broj                      padež 

svojom                  ţ. r.                           jd.                           I 

opreku                  ţ. r.                           jd.                           A  

mu                        m. r.                          jd.                           D 

ga                         s. r.                           jd.                           A  

 

 4 boda 

 Svaka riječ kojoj su točno odreĎeni i rod i broj i padeţ vrijedi 1 bod. 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. zadatak 

primjer glagolski oblik gramatičke 
kategorije 

bijahu 
 

imperfekt 3. l. mn. 

prevariše 
 

aorist 3. l. mn. 

je smišljao bio 
 

pluskvamperfekt 3. l. jd. 

radio je 
 

perfekt 3. l. jd. 

bijaše 
 

imperfekt 3. l. jd. 

bi znala 
 

kondicional I. (sadašnji) 3. l. jd. 

 

 6 bodova 

 Svaki primjer kojemu su točno odreĎeni i glagolski oblik i sve 

gramatičke kategorije vrijedi 1 bod. 

 Priznaju se i točni odgovori napisani točnim kraticama. 

 

7. zadatak 

razumjeti ‒ razumijevati 

     premostiti ‒ premošćivati 

 

 2 boda 

 Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod. 

 

8. zadatak 

 

Ovaj je cvijet donesen  iz vrta. 

Ona je udana  za stranca. 

Trošak je izračunan  potpuno točno. 

 3 boda 

 Svaki točan oblik vrijedi 1 bod. 

 



9. zadatak 

Često smo odlazili na koncerte i nakon njih šetali Bečom.                                                                                        

Od velike vrućine sklonio se pod krošnju razgranatoga drveta.                                                                                               

Ove nas je godine na solfeggiu samo troje. 

Na igralištu nije bilo nijednoga djeteta. 

 

 4 boda 

 Svaka točna riječ vrijedi 1 bod. 

 Kao točan odgovor priznaje se i solfeggiu (slova ne moraju biti kosa). 

 

 

10.  zadatak 

Bili smo u gostima kod Tee i Marija.  
                                                            
Čudim se da nije bilo Mije i Mate.  

 

 4 boda 

 Svako točno napisano ime vrijedi 1 bod. 

 

 

11.  zadatak 

Gledali smo novu predstavu u HNK-u. 

Moderna galerija našla se u sporu oko slike s HAZU-om. 

Iz INA-e (Ine) bi mogle stići nove cijene goriva. 

 

 3 boda 

 Svaka točno napisana pokrata vrijedi 1 bod. 

 

 

 



12.  zadatak 

 

a) Imala je toliku tremu da su joj se i obrazi B.     (zacrvenjeli) 

 

b) Likovi u modernističkim romanima često su A nestabilni.   (psihički) 

 

c) Budući da mu je s njima bilo ugodno,  A na druženju.    (zahvalio je)   

                

d) Ljudi danas najčešće komuniciraju B poštom.   (elektroničkom) 

 

e) Toliko sam umoran da svake večeri B sve ranije.   (zaspim) 

 

 5 bodova 

 Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod. 

 Priznaju se i odgovori ako učenik umjesto slova upiše točnu riječ. 

 

 

 

13.  zadatak 

 

potresan film ‒ opisni (pridjev) 

 

kišna kabanica ‒ odnosni (pridjev) 

 

 2 boda 

 Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod. 

 

14.  zadatak 

 

On je viši od starijega brata. 

Novi je čarobnjak gori od svojega prethodnika. 

 

 2 boda 

 Svaki točno napisan komparativ vrijedi 1 bod. 

 

 



15.  zadatak 

 

Krenuo sam na koncert.                                        Kamo? 

Ići ću Teslinom ulicom.                                          Kuda? 

 

 2 boda 

 Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod. 

 

 

 

16.  zadatak 

Na predavanju je bilo dvadesetak (20-ak) slušatelja. 

 1 bod 

 

17.  zadatak 

 

nakon (poduţega) čekanja 

kupiti karte 

karte za (klavirski) koncert 

 3 boda 

 Svaka točno ispisana sintagma vrijedi 1 bod. 

 

18.  zadatak 

izravni objekt: ga 
 
neizravni objekt: genealogijom (likova) 
 
pridjevni (sročni) atribut: taj 
 
imenički (nesročni) atribut: likova 
 
 

 4 boda 

 Svaki točno napisan član rečeničnoga ustrojstva vrijedi 1 bod. 
                              

 



19.  zadatak 

 

Dugo sam se pripremao za ispit kako bih ga što bolje napisao.  

 
namjerna (rečenica) 
 
Da sam tako sustavno učio, bio bih uspješan.   
 
uvjetna/pogodbena (rečenica) / nestvarna/irealna uvjetna/pogodbena 
rečenica 

 

 2 boda 

 Svaka točno odreĎena rečenica vrijedi 1 bod. 

 

20.  zadatak 

PO mjesta ‒ nedaleko od mojega radnog mjesta 

PO vremena ‒ kasno sinoć 

PO načina ‒ lijepo 

 3 boda 

 Svaka točno odreĎena PO vrijedi 1 bod. 

 

21.  zadatak 

 

morfemska analiza: sluš-a-telj-stv-o 

 

tvorbena analiza: slušatelj-stvo 

 

 2 boda  

 Svaka točna analiza vrijedi 1 bod. 

 

 

22.  zadatak 

alomorfi ‒ rec-     reč- 

 2 boda 

 Svaki točno napisan alomorf vrijedi 1 bod. 

 



23.  zadatak 

netvorbena riječ: krv (krvi) 

tvorbena riječ: slabokrvan (slabokrvni) 

 2 boda 

 Svaka točno odreĎena riječ vrijedi 1 bod. 

 

24.  zadatak 

nogomet     sloţeno-sufiksalna tvorba 

primorje      prefiksalno-sufiksalna tvorba 

potpredsjednički   sufiksalna tvorba 

kitolov   slaganje 

 4 boda 

 Svaki točno odreĎen tvorbeni način vrijedi 1 bod. 

 

25.  zadatak  

izvoĎenje: slikar (slikarev, slikarov, slikarica, slikarski) 

slaganje: soboslikar (pismoslikar) 

 2 boda 

 Svaki točan primjer vrijedi 1 bod. 

 Priznaje se i svaki drugi točan odgovor. 

 

26.  zadatak 

konektor ‒ unatoč tomu 

modifikator ‒ naţalost 

 2 boda 

 Svaki točno odreĎen konektor/modifikator vrijedi 1 bod. 

 

 

27.  zadatak 

Svi oni odlaze na uţinu.  

 1 bod 



28.  zadatak 

Očekuje se jedan odgovor i on vrijedi 1 bod. Odgovor ne mora biti oblikovan 
kao cjelovita rečenica. Odgovor mora biti pravopisno i gramatički točan. 

 
Odgovor: Bila je prva hrvatska novinarka i prva novinarka u srednjoj Europi. 
 

 
29.  zadatak 

 
Očekuje se jedan odgovor i on vrijedi 1 bod. Odgovor ne mora biti oblikovan 
kao cjelovita rečenica. Odgovor mora biti pravopisno i gramatički točan. 

 
Odgovor: Njezini tekstovi bili su politička senzacija. 

 
 
30.  zadatak 

 
Očekuje se jedan odgovor i on vrijedi 1 bod. Odgovor ne mora biti oblikovan 
kao cjelovita rečenica. Odgovor mora biti pravopisno i gramatički točan. 
 
Odgovor: Pisala je pod pseudonimima zato što je bila žena. 

 
 

31.  zadatak 
 

Očekuje se jedan odgovor i on vrijedi 1 bod. Odgovor ne mora biti oblikovan 
kao cjelovita rečenica. Odgovor mora biti pravopisno i gramatički točan. 

 
Odgovor: Mjesečna plaća Zagorkinih kolega iznosila je 180 kruna.  
                 (Mjesečna plaća Zagorkinih kolega bila je triput veća od Zagorkine.) 

 
 

32.  zadatak 
 

Očekuje se jedan odgovor i on vrijedi 1 bod. Odgovor ne mora biti oblikovan 
kao cjelovita rečenica. Odgovor mora biti pravopisno i gramatički točan. 

 
Odgovor: Autorica zauzima kritički stav i osuĎuje diskriminaciju Zagorke na temelju   
                 spola. 
 
 
33.  zadatak 
 
 uvod ‒ c       središnji dio ‒ a             zaključak ‒ b 

 1 bod 

 Zadatak vrijedi 1 bod ako su točno poredana slova koja označavaju 

dijelove teksta. 


