
 
 ГОДИШЊИ ТЕСТ из српског језика  

(3. разред) 

 
Име и презиме: _______________________________________________________ 

 

1. a) Oдреди значење и облик следећих реченица: 

Да ли знаш таблицу множења? _____________________________________ 

Немој да ме гураш у бару! _________________________________________ 

Данас почиње летњи распуст. ______________________________________ 

б) Дату реченицу напиши у потврдном облику у сва три времена:  

Нећу ићи на море ове године. 

________________________________        ________________________________ 

________________________________ 

2. Разврстај именице, глаголе и придеве из датих реченица: 

Зрела јабука је пала и откотрљала се на зелену траву. Веселе птице су цвркутале, а вредни 

мрави су сакуљали ситне мрвице.  

ИМЕНИЦЕ ГЛАГОЛИ ПРИДЕВИ 

   

   

   

   

   

 

3. Прецртај неправилно написане речи, а заокружи тачно написане. 

незнам    немој     нечујем     нејасан     не мам    нисам 

4. а) Подвуци СУБЈЕКАТ и ПРЕДИКАТ. 

Воја и Петар су играли фудбал, а Маја их је гледала. 

На дрвету је врана правила гнездо, а лептирићи су летели са цвета на цвет. 

 



5. Стави изостављене знаке у реченицама које су записане као управни говор: 

Милан упита Колико је сати. 

Данас је петак рече Вера. 

Нећу да идем у парк викну Петар јер тамо има комараца и крпеља. 

6. Препиши реченице и пребаци их из управног у неуправни говор. 

Васа је упитао Јована: „Колико ти имаш сличица?“ 

__________________________________________________________________________ 

Мама рече тати: „Нећу да идем са тобом на пецање.“ 

__________________________________________________________________________ 

7. Правилно напиши називе народа, насеља, празника... 

гркиња _______________   србин __________________ фрушка гора __________________ 

велика морава _______________ тара _________________ нови сад ___________________ 

црна гора _______________ божић ________________ београђанка ___________________ 

8. Именице могу имати умањено и увећано значење. Напиши у колоне оно што 

недостаје. 

ИМЕНИЦА УМАЊЕНО ЗНАЧЕЊЕ УВЕЋАНО ЗНАЧЕЊЕ 

глава   

 прстић  

  кућетина 

9. Подвуци придеве у реченицама. Одреди врсту и број придева тако што ћеш их 

записати у табели. 

Вредне пчеле и сићушни мрави раде у шуми. Мој задатак и мамин цртеж су сви хвалили. 

Бакин пас има сјајну длаку, а течина мачка зелене очи. 

ПРИДЕВ ВРСТА  РОД БРОЈ 

    

    

    

    

    

    

    

    



10. Напиши правилно датуме стављањем тачке где је потребно. 

27 јануар 2019.                    27 1. 2019. 

27. 1 2019.                            27 1 2019  

11. Препиши правилно латиницом дати текст. 

НАСТАВНИЦА НАДА УЧИ ЂАКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ БРАНКО ЋОПИЋ У НОВОМ 

САДУ. ОБЕЋАЛА ЈЕ ДА ЋЕ ИХ ВОДИТИ НА ФРУШКУ ГОРУ. ДОЋИЋЕ ИМ ДРУГАРИ 

ИЗ ПАНЧЕВА, СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ И БЕОГРАДА КАДА СЕ БУДУ ТАКМИЧИЛИ 

КО НАЈБОЉЕ ИГРА ФУДБАЛ. ВАЊА СЕ ЗАПИТАО: КОЛИ ЋЕ ОВЕ ГОДИНЕ 

ПОБЕДИТИ. ПРОШЛЕ ГОДИНЕ СУ ПРВО МЕСТО ДЕЛИЛИ ВАЉЕВЦИ И 

СУБОТИЧАНИ. НА ПАЛИЋУ САМ СЕ КУПАО, А ЛЕТОС ЋУ ПЕЦАТИ У ВЕЛИКОЈ 

МОРАВИ. ТАМО ДОЛАЗЕ ТУРИСТИ ПОЉАЦИ И РУСИ, МЕСТО ОКУПЉАЊА ЈЕ НА 

БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА. КАСНИЈЕ ПРОШЕТАМО УЛИЦОМ ПЕТРА КОЧИЋА ДО 

УЛИЦЕ ВРАЊСКЕ И У ПОЖЕШКОЈ УЛИЦИ СВРАТИМО ДО ВЕЛИКЕ ПИЦЕРИЈЕ 

ВУКЛАН. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


