
ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ - српски језик 
(3. разред)                                                                                 

1. Подвуци придеве у реченицама и одреди врсту придева: 

Наталијина мама је фризерка._______________________ 

За рођендан сам добио лепу и шарену лопту. ________________________ 

Највише волим златиборски сир. __________________________ 

Данас је било лепо време, играо сам се у великом парку. ______________________ 

2. Дате именице повежи са врстом именица којима припадају: 

Јована 

пас 

сова ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ 

Велика Плана 

сто                                                   ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ 

Иван 

Београд 

3. Црвеном бојом обој правоугаонике у којима су неправилно, а зеленом у којима су 
правилно напиана имена празника. 

 

 

 

 

 

4. За дате именице одреди род и број: 

ИМЕНИЦА РОД БРОЈ 
кашика   

Смедерево   
Милош   
малине   

пиле   
зидови   
Милена   

 

Божић нова Година Нова година 

ускрс Дан државности дан Ослобођења 



5.  Следеће реченице препиши, латиницом, у супротном облику. 

Милица и Марко ће ићи на море следеће године. 

___________________________________________________________________________ 

Ја не умем да свирам клавир, али зато умем да свирам гитару. 

___________________________________________________________________________ 

Неколико дана касније су отишли код Марије на вечеру. 

___________________________________________________________________________ 

6. Исправи правописне грешке у следећем тексту. 

марија ивановић је ученица четвртог разреда. иде у основну школу вељко дугошевић, а 
њена рођака маша иде у основну школу јелена ћетковић. она живи у улуци милана ракића, 
близу спортског центра олимп. њен кућни љубимац бади је њен најбољи пријатељ. свакога 
викенда са њим и машом иде у шетњу до зведарске шуме, аде циганлије или калемегдана. 
воли да са калемегдана гледа ушће саве у дунав. нову годину је провела код своје баке у 
сомбору, а божић код тетке и тече у новом саду. ако буде одлична на крају школске 
године, родитељи ће је водити на море у турску, а остатак летњег распуста ће провести у 
београду. 

7. Повежи следеће појмове са њиховим дефиницијама: 

 
Кратка прича у којима животиње и биљке имају ЗАГОНЕТКЕ 
особине људи. 
 
Измишљена прича у којој се јаввљају                                        БАСНЕ 
нестварни догађаји, бића и особе. 
 
Дечја игра која се брзо изговара.                                                 БАЈКЕ 
 
Говорни облик која се састоји од питања,                                  БРЗАЛИЦЕ 
и има само један одговор. 
 
8. Следећу реченицу напиши у управном говору. 
Моја мајка је рекла да ћемо сутра ићи у Земун да купимо мом брату и мени нове патике. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Дате бројеве правилно напиши словима: 
400 - ____________________ 652 - ______________________________ 
 
19 - _____________________                75 - _______________________________ 


