
Четврти разред

Иницијални тест из српског језика                                

име и презиме:_______________________                           број  бодова:__________

1. Прочитај песму, па одговори на питања:
Мраз

Мраз је онај који стеже,
и све леди и све штипка:
лишава нас равнотеже
та клизава, бела чипка.

а) О чему говоре ови стихови?
_________________________________________________
б) Са чиме песник пореди мраз?
_________________________________________________

2. Препиши следећи текст тако да испретуране речи вратиш на право место. Ми смо 
започели, а ти настави: 

Брдо је изашло иза сунца. Пут је пошао на чичу. 
Кад је бацио себе испред погледа, глава му се диже на коси: из оближњег вука вирила 
је крволочна шума! 
- Тако ми вука, ено очију у шуми!- викну чича. 

Сунце је изашло иза брда. ___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. У следећем тексту подвуци реченицу која није у вези са његовом садржином: 

Растао је Иво као жилава биљка међу камењем. Од своје мајке наследио је лепо, 
црнпурасто лице. Бујна, црна и валовита коса сама од себе се забацивала уназад. Кад 
се смејао, показивали су се лепи, бели, јаки зуби. Дечаков поглед је био миран, дубок 
и истрајан. Целу обалу, дуж читавог острва, познавао је као своју кућу. Знао је за 
подводно стење и где је било највише укусних шкољки. Подводни спортови могу да 
буду веома опасни. Знао је и све плићаке и рибице. 

4.  Прочитај реченице и подвуци две речи које треба написати великим словом: 

Мој брат је отпутовао на екскурзију у мађарску.  Тамо је упознао многе 
мађаре. 



5. Препиши правилно:
нови сад _________________
горњи милановац___________________
република србија___________________
велика британија___________________
стара планина_____________________
фрушка гора______________________
сребрно језеро_____________________
јадранско море_____________________

6. Обележи бројевима од 1 до 6 редослед реченица тако да добијеш причу: 

_____ Бојажљиво су ушли у мрачну пећину. 
_____ Он им је испричао да су зидни цртежи настали пре више од десет 
хиљада година. 
1 Четири дечака су, тражећи свог пса у шуми, пронашла скривени улаз у 
пећину. 
_____ Кад су је осветлили, на њеним зидовима угледали су н асликане 
коње, бизоне, бикове и антилопе. 
_____ Сутрадан су открили тајну свом учитељу. 
_____ Дечаци су са улаза у пећину склонили набацано грање и камење. 

7. Заокружи слово испред реченице у којој је речца НЕ уз глаголе правилно написана. 

а) Нежелим да цртам и ни је ми потребан папир. 
б) Нисам срушио вазу и не знам ко је то урадио. 
в) Ни сам срушио вазу и незнам ко је то урадио. 
г) Не желим да цртам и ни је ми потребан папир. 

8. У следећој реченици подвуци реч која одређује начин вршења радње: 

Лепо дете лепо пева. 

9. Одреди службу речи у реченици:
Они су увек седели на истом месту. 
Субјекат:___________________
Предикат:__________________
ПОВ:______________________
ПОН:______________________
ПОМ:______________________

10. Измењај по лицима глагол сањати у садашњем времену:
Једнина                 Множина
1.
2.
3.


