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Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

ПРОВЕРА ЗНАЊА НА КРАЈУ 4. РАЗРЕДА 

1) Сложи реченицу од датих речи и одреди значење, облик и састав те реченице. 

ЈУЧЕ БИЛА У ЗАР БИОСКОПУ НИСИ 

__________________________________________ 

2) Подвуци именице у датом тексту и разврстај их у табели. 

Градић Обреновац налази се на ушћу реке Колубаре у Саву. На песку поред воде играју се 

деца. На дрвећу се њишу птичија гнезда. На цвеће слећу вредне пчеле. 

Заједничке именице Властите именице Збирне именице Градивне именице 

    

    

    

    

    

3) Прочитај реченице, подвуци придеве и одреди им врсту. 

Узбуђени пливачи припремају се за трку. Навукли су гумене капе и стаклене наочаре, али 

још увек не скидају своје памучне огртаче. Клупски тренери дају им последње савете пред 

трку. Ацин тата је узнемирен, док је Иванова мама потпуно опуштена.  

Описни придеви Присвојни придеви Градивни придеви 

   

   

   

4) Од следећих именица изведи присвојне придеве: 

Милан ________________ Урош ________________ 

Суботица ______________ Нови Сад _____________ 

Тијана ________________ Ниш _________________ 

 

5) Прочитај реченицу,подвуци заменице, препиши их у табелу и одери им лице и број: 

Ми смо њима дуго објашњавали шта ви треба да урадите. 

Заменица Лице Број 

   

   

   

 



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

6) Прочитај реченице, подвуци бројеве и одреди им врсту: 

а) У трци је учествовало сто тркача. ____________ 

б) На циљ је први стигао Милош. ____________ 

7) Разврстај следеће глаголе на оне који означавају радњу, стање и збивање: 

Плакати, грмити, носити, разговарати, сањати, писати 

Радња: ________________________ 

Стање: ________________________ 

Збивање: ________________________ 

8) Напиши облике презента, перфекта и футура за глагол летети у 3. лицу једнине мушког рода: 

Презент: ____________ 

Перфект: ____________ 

Футур: ____________ 

9) Прочитај следећу реченицу и одреди њене чланове. 

Јуче су вредни ученици у школи поново изложили своје цртеже и слике. 

Субјекат Предикат Објекат Атрибут Пом Пон Пов 

       
 

10) Одреди врсту и службу речи у реченици: 

Плавокоси дечак је читао у уторак сестрину песму. 

Реченица Врста речи Служба речи 

   

   

   

   

   

   

 

11) а) Заокружи предикатски скуп у задатој реченици: 

  Маја сваки дан долази на Саву. 

б) Заокружи субјекатски скуп у задатој реченици: 

  Ту долазе и три мале веселе веверице. 

12) Правило препиши следеће реченице и стави одговарајуће реченичке знаке. 

авијон из италие је каснијо пет минута 

_______________________________________________________ 

дали ти волиш италианску храну 

_______________________________________________________ 

незнам дали илија иде у основну школу иво андрић 

_______________________________________________________ 
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Решења: 

 

1) Зар јуче ниси била у биоскопу? 

2) Градић Обреновац налази се на ушћу реке Колубаре у Саву. На песку поред воде играју се 

деца. На дрвећу се њишу птичија гнезда. На цвеће слећу вредне пчеле. 

Заједничке именице Властите именице Збирне именице Градивне именице 

градић Обреновац дрвећу песку 

ушћу Колубара цвеће воде 

реке Саву   

пчеле    

гнезда    

3) Узбуђени пливачи припремају се за трку. Навукли су гумене капе и стаклене наочаре, али још 

увек не скидају своје памучне огртаче. Клупски тренери дају им последње савете пред трку. 

Ацин тата је узнемирен, док је Иванова мама потпуно опуштена.  

Описни придеви Присвојни придеви Градивни придеви 

узбуђени клупски гумене 

последње Ацин стаклене 

 Иванова памучне 

4) Миланов Урошев 

суботички новосадски 

Тијанин нишки 

5) Ми смо њима дуго објашњавали шта ви треба да урадите. 

Заменица Лице Број 

ми 1. множина 

њима 3. множина 

ви 2. множина 

 

6) а)   сто  (основни) 

б)   први  (редни) 

 

7) Радња: носити,  разговарати,  писати 

Стање: плакати,  сањати 

Збивање: грмити,   севати 
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8) Презент: лети 

Перфект: је летео 

Футур: ће летети 

 

9)  

Субјекат Предикат Објекат Атрибут ПОМ ПОН ПОВ 

ученици изложили цртеже и 
слике 

вредни у школи поносно јуче 

 

10)  

Реченица Врста речи Служба речи 

Плавокоси придев атрибут 

дечак именица субјекат 

је читао глагол предикат 

у уторак именица прил. одр. за време 

сестрину придев атрибут 

песму иеница објекат 

 

11)  Маја сваки дан долази на Саву. 

 Ту долазе и три мале веселе веверице. 

12) Авион из Италије је каснио пет минута. 

Да ли ти волиш италијанску храну? 

Не знам да ли Илија иде у Основну школу „Иво Андрић“. 

 


