ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 4. РАЗРЕД
У кружић поред сваког текста упиши број који означава књижевну врсту.
Назив једне књижевне врсте је сувишан!

1.

1. народна песма

2. брзалица

3. басна

4. народна бајка

Кућица у горици на једној ножици.
(печурка)

____/5

5. пословица 6. загонетка

Био цар, па имао три сина и једну кћер,
коју је чувао као очи у глави. Кад дјевојка
одрасте, једно вече замоли се оцу своме
да јој допусти да изиђе с браћом мало пред,
дворе у шетњу; и отац јој допусти.

„Коња јашу до два побратима,
бег Костадин и Краљевић Марко;
бег костадин беседио Марку…“
Лепа реч и гвоздена врата отвара.

Црн јарац, црн трн, црн брсти трн!

Следећим реченицама допиши одговарајући правописни знак и одреди какве су по значењу.

2.

Уроше, баци лопту
Ненад је запео и пао
Јао, моје колено
Како си
Прочитај текст.

3.

____/4

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ПОГЛЕД С ПРОЗОРА

_____/8

Кад погледам кроз прозор, видим мали парк и комшију Стеву како храни птице, Николу и Игора који
фудбалском лоптом гађају гол између две витке брезе. Највише волим да гледам пијацу на којој се налази
богатство зрелих плодова. Занимљиви су ми и људи у шареној одећи с корпама пуним парадајза, краставаца,
паприка и нектарина. Волим да одем у постичарницу где с баком Маријом суботом поједем укусан колач.


У тексту пронађи све властите именице и напиши их на празну линију.
____________________________________________________________________________



У тексту пронађи три заједничке именице у једнини и три у множини и напиши их у табелу.
ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ У ЈЕДНИНИ

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ У МНОЖИНИ

У следећој реченици глаголе прецртај, а придеве заокружи.
4.
Кроз замагљени прозор видим парк и комшију Марка како храни промрзле птице.

____/4

Одреди службу речи у следећој реченици.
Јутрос је сунчев зрак нежно пробудио цвет на ливади.
5.

субјекат
предикат
глаголска одредба за време
глаголска одредба за место
глаголска одредба за начин
У ком времену се догађа радња ове реченице?

6.

____/5

П и ш е м п и с м о.

____/3

Радња ове реченице догађа се у _____________________________________ времену.
Исту реченицу напиши у друга два времена.
РЕЧЕНИЦА: ______________________________________ ВРЕМЕ: _________________________________
РЕЧЕНИЦА: ______________________________________ ВРЕМЕ: ________________________________
Стави велико слово тамо где је потребно.

7.

8.

И ове године ће се у нашој земљи одржати манифестација Радост Европе.
Деца београда биће домаћини малим грцима и гркињама, Италијанима, русима,
французима, бугарима, пољацима и деци других замаља Европе.
прошле године угостила сам малу мађарицу илону. Показивала сам јој школске часописешколарац и ђачко доба.
Када ти учитељ каже да си задатак урадио БРЗОПЛЕТО, то значи да:
а) брзо и лепо плетеш;
б) имаш брзе прсте;
в) радиш без размишљања.
Заокружи слово испред тачног одговора.

___/ 12

___ / 1

Управни говор је: (заокружи слово испред тачног одговора)

9.

а) Када неко нешто говори
Ја волим да се љуљам.

10.

УЧЕНИК

б) Најважнија реченица у тексту

____/ 1
в) Тачно навођење нечијих речи

Дату реченицу напиши тако да употребиш :

____/2

а) прво лице множине ___________________________________________________________
б) друго лице једнине ___________________________________________________________

