
ПРОВЕРА ЗНАЊА                                                                      

Име и презиме ________________________________________________ 

 

1. Допуни реченице. 

а) Речи које означавају имена бића, предмета и појава називају се __________;  

б) Глаголи су речи које означавају _____________________________________; 

в) ___________________ су речи које означавају какво је нешто и чије је нешто.                  ___/3  

 

2. Одреди врсту, род и број именица у табели.                                                                   ___/9  

 

ИМЕНИЦА ВРСТА ИМЕНИЦЕ РОД ИМЕНИЦЕ БРОЈ ИМЕНИЦЕ 

 Златибор    

 јабуке    

 поља    

 

3. Одреди врсту издвојених речи у следећим стиховима. 

У врту се свако смеши, Смеши се__________________, 

па је врт тако лепши. врт _____________, лепши ______________ ,  

Водопад кад тихо пада водопад ________________________. 

улепша тај део града. 

 

Соња Стојиљковић, Врт                                                                                                           ___/4  

 

 4.Поред следећих реченица напиши  у ком су времену написане - прошлом, садашњем 

или будућем:                     ___/3  

 

Сања и ја гледамо цртани филм.  

Дивно сам се провео за Божић.  

Следећи  пут  ћу  пазити  шта говорим.  

 

5. Напиши глаголе у траженим облицима: 

а) 3. лице множине садашњег времена глагола ПАДАТИ, потврдни облик: 

_______________________________________; 

б) 2. лице једнине прошлог времена глагола ЗАБОРАВИТИ, одрични облик: 

_______________________________________; 

в) 1. лице једнине будућег времена глагола ЧИТАТИ, потврдни облик: 

_______________________________________; 

г) 2. лице множине садашњег времена глагола ВЕРОВАТИ, одрични облик: 

_______________________________________.                                                                     ___/5  

 

6. Подвуци придеве у следећем тексту. 

Вредни дедица спрема укусан доручак. Он носи вунени џемпер.  

Често чита унукина писма.                                                                                                       ___/4 

                                                                                                      

 

 



7. Попуни празна поља у табели.                                                                                   ___/9  

 

ПРИДЕВ (ИМЕНИЦА) ВРСТА ПРИДЕВА РОД ПРИДЕВА БРОЈ ПРИДЕВА 

 Јованина (мама)    

 озеленео (храст)    

 цветно (поље)    

 

8. Линијама повежи дате реченице са службом речи којој припада подвучена реч у 

реченици.  

а) Данас имамо проверу знања.                       Место вршења радње 

б) Храбро је поступио. 

в) Милош је у библиотеци.                               Време вршења радње  

г) Пролетос смо били у Кини. 

д) Пише веома уредно.                                  Начин вршења радње                                ___/5  

 

9. Пажљиво прочитај реченицу и на линијама напиши оно што треба. 

Јутрос су у гнезду птићи задовољно цвркутали.          ___/5  

 

Субјекат  ___________________________ 

Предикат  ___________________________      

Место вршења радње___________________________ 

Време вршења радње___________________________ 

Начин вршења радње___________________________ 

 

10. У следећој реченици напиши бројеве речима: 

Моја сестра има ______________ годинe, а ја имам _________________година.            ___/2                                                   

                                         (4)                                                            (11) 

11.Обој стрелицу у којој је правилно написана реченица.                                          ___/1 

                                                                       

 

 

 

 

број 

поена 
0–19 20–29 30–37 38–44 45–50 

оцена 1 2 3 4 5 

Дали су ти дали да једеш?              Да ли су ти дали да једеш? 

 

    

 

___/ 50 


