
 
 Припрема за ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из српског језика  

(4. разред) 

 
Име и презиме: _______________________________________________________ 

 

1. Одреди какве су следеће реченице по значењу и облику: 

 

РЕЧЕНИЦА ОБЛИК ЗНАЧЕЊЕ 

Милена тренира кошарку.   

Да ли је математика тешка?   

Немој да говориш гласно!   

Јао, нисам запамтио шта имамо за  

домаћи! 
  

 

2. Заједничке именице подвуци једном, а властите са две линије: 

 

Николина креће у четврти разред. Са њом ће у школу ићи Марија и Јелена. Омиљени 

предмети су јој математика и музичко. Њен брат Лука креће у други разред. Мама им је 

купила две школске торбе, две пернице и много свезака и оловака.  

 

3. Одреди род и број следећих именица: 

Именица Број именице Род именице 

Александра   

степенице   

мрав   

лишће   

Јован   

море   

телад   

 

4. Следећу реченицу напиши у прва два облика управног говора. 

Мама ме је питала да ли сам средила своју собу. 

 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

 

5. Следеће бројеве стави у одгворајућу колону: 

један, петорица, други, седамнаест, двадесет трећи, четворо, сто педесет, једанаести 

 

ОСНОВНИ  РЕДНИ  ЗБИРНИ 

   

   

   



6. Од следећих именица направи придеве: 

 

Сомбор - _______________                  Златибор - _______________ 

метал - _________________                  злато - __________________ 

кућа - __________________                  цвет - _________________ 

аутобус - _________________              Сунце - __________________ 

 

7. У следећим реченицама заокружи глаголе, а подвуци придеве: 

Маринина сестра је наставница математике. Ради у школи „Душан Јерковић“ у Ужицу. Са 

децом свакога дана вежба разне задатке и учи их новим лекцијама. Своје одељење редовно 

води на излете где се баве планинарењем на познатим планинама Србије. Поред 

планинарења, деца се упознају са много занимљивиости из наше богате историје.  

 

8. Реченицу „Идем на летовање у Египат.“ напиши у будућем и прошлом времену:  

 

Будуће време: ______________________________________________________________ 

Прошло време: _____________________________________________________________ 

 

9. Како гласи: 

а) Збирна именица од именице ЛИСТ? _______________________________________ 

б) Треће лице једнине глагола РАДИТИ? ______________________________________ 

в) Лична заменица ииспред глагола ЦРТАМО? ______ цртамо 

г) Друго лице множине глагола ПЛИВАТИ? ___________________________________ 

д) Множина и збирна именица од именице ПРАСЕ? ____________________________ 

 

10. Правилно препиши следећи текст, писаним словима латинице, водећи рачуна о 

великом слову и знацима интерпункције: 

милан арсић је србин, пореклом из горњег милановца. пре осам година је упознао своју 

садашњу супругу, магдалену, која је пореклом из мађарске. њихови синови се зову ненад и 

јанош. обојица иду у вртић у граду крагујевцу. магдалена воли да чита новине моја башта, а 

милан вечерње новости. обоје дечацима читају мали политикин забавник, посебно 

занимљиве текстове и изводе експерименте које пронађу у том часопису. сваке године славе 

два божића – православни и католички, као и два ускрса. нову годину увек проводе код 

миланових родитеља у горњем милановцу или код магдалениних родитеља у сегедину. оба 

дечака ће, када крену у школу, похађати основну школу свети сава у крагујевцу.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



11. Правилно, на три начина, напиши данашњи датум: 

_____________________     ______________________   ______________________ 

 

12. Напиши којој књижевној врсти, од понуђених, припадају следећа дела која си 

учио/ла у трећем разреду: 

    басна           приповетка        роман         драмски текст     народна бајка   лирска песма 

шаљива песма 

 

„Чардак ни на небу ни на земљи“ - _______________ 

„Прича о дечаку и Месецу“ - ___________________ 

„Септембар“ - _____________________________ 

„А зашто он вежба?“ - ________________________ 

„Корњача и зец“ - ___________________________ 

„Аждаја своме чеду тепа“ - _____________________ 

„Хајди“ - _______________________ 

 

13. Који Немањић је главни лик у приповетци „Златно јагње“? Његово црквено име је 

Свети Сава. 

То је _____________________________ 


