
    

                        ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

                                                          СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Ученик: ___________________________ 

Датум: ____________________________ 

Разред: IV 

 

1. а) Напиши какве реченице могу бити по значењу, а какве по облику. 

    __________________________________________________________ 

     

   б) Одреди реченице према значењу и облику. 

   Продајемо непрскане јабуке! З____________________ О___________________ 

   Сања неће на излет.                З ___________________  О___________________ 

    

   в) Напиши једну:  

       Упитно-потврдну реченицу: _________________________________________ 

       Реченицу супротног облика: Ја сам се уплашио. ________________________    

            

                                                                                                                             5 поена 

 

2. а) Претвори изјавне реченице у упитне. 

        Вук живи у шуми. _________________________________________________ 

        Миришу дуње на орману. __________________________________________ 

 

    б) Напиши правилно дате реченице: 

        ЈЕСИЛИ ЗАЛИЈО БАШТУ. ________________________________________ 

        ДАЛИ СУ ТИ ДА ДАЛИ КОФУ! ____________________________________ 

         

    в) Напиши реченице у одричном облику: 

        Милош воли боранију. _____________________________________________ 

        Алекса је мој пријатељ. ____________________________________________ 

        Јана хоће да купи лутку. ___________________________________________ 

  

                                                                                                                            7 поена 

 

3. а) Напиши једну реченицу на сва три начина управног говора.  

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

  

   б) Следећу реченицу напиши тако да буде у управном говору. 

       Сања је рекла да ће ићи у биоскоп. ___________________________________ 

                                                                                                                            

                                                                                                                            4 поена 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. а) Напиши једну просту реченицу. _____________________________________ 

    б) Просту реченицу: Пиле пијуче., прошири глаголским додацима. _________ 

    ___________________________________________________________________ 

    в) У реченици: Јутрос је дедин пас нагло пробудио све у нашем селу.,                                         

подвуци црвеном именске, а плавом глаголске додатке. 

                                              

                                                                                                                           6 поена 

 

5. а) Напиши једну реченицу у сва три времена. 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

 

   б) Промени глагол СВИРАТИ по свим лицима будућег времена.  

   ______________________________     ___________________________________   

   ______________________________     ___________________________________ 

   ______________________________     ___________________________________ 

 

                                                                                                                           4 поена 

 

6. а) Одреди службу речи у реченици: Петао је јутрос гласно кукурикао на   

        плоту. ___________________________________________________________ 

 

    б) Одреди врсту речи у реченици: Петао је јутрос гласно кукурикао на плоту. 

        ________________________________________________________________ 

 

    в) Подвуци придеве и одреди им врсту: Јован је у мрачном подруму пронашао                                                  

        дедино старо буре. ________________________________________________ 

 

                                                                                                                          6 поена 

 

7. Издвој именице, глаголе и придеве и одреди им врсту, род и број: ДРХТАЛА, 

ВЕТРОВИ, ВЕСЕЛО, ЗВЕЗДЕ, ПЛАВЕ, ЗВЕЗДАНО, СПАВАМ, МАЧКЕ, 

КУВАРЕВА, ДРВЕН, КУВАРИЦА, ГРМИ, СТАКЛЕНА. 

    

   Именице _____________ _______________ _______________ _______________ 

   Глаголи ______________ _______________ _______________ ______________ 

   Придеви _____________ _______________ _______________ _______________  

 

                                                                                                                          4 поена 

 

 

 

 



 

 

 

8. Препиши писаним словима латинице и обрати пажњу на писање великог 

слова:  

ЗА НОВУ ГОДИНУ САМ ПУТОВАЛА КОД БАКЕ ОЛГЕ НА ЗЛАТИБОР. 

МИРА СА БУГАРКОМ АНОМ ИДЕ У РУСИЈУ. 

ИМАМ ДРУГА ИЗ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА. 

САЊА ИМА ПСА ЏЕКИЈА И МАЧКУ МАРУ. 

ЈЕЛЕНА ЖИВИ У НУШИЋЕВОЈ УЛИЦИ А НИНА НА ТРГУ ХЕРОЈА. 

МОЈА ОМИЉЕНА КЊИГА ЈЕ МАЛИ ПРИНЦ. 

  

                                                                                                                           6 поена 

 

9. а) Напиши једну пословицу и једну загонетку. ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

    б) Шта су бајке? ____________________________________________________ 

    в) Шта свака басна има? _____________________________________________ 

    г) По чему се разликује драмски текст од песме? ________________________ 

    __________________________________________________________________ 

    д) Рима је __________________________________________________________ 

 

                                                                                                                            6 поена 

 

10. а) Следеће речи напиши умањено и увећано: 

          ___________________ миш ____________________ 

          ___________________ капа ____________________ 

       

     б) Напиши што више речи сличног значења: 

          кућа ___________________________________________________________ 

          говорити _______________________________________________________ 

      

     в) Напиши речи супротног значења: 

          мрачан _________________     дан _________________   

          вредан _________________     пријатељ _____________  

           

     г) Од именица напиши придеве:  

         бака ______________ 

         дрво ______________ 

         Ана _______________ 

  

    д) Од глагола направи именице:  

        учити ______________ 

        лечити _____________ 

        радити______________                                                                          

                                                                                                                              

                                                                                                                           9 поена 

 

 



 

 

 

 

11. Одредити коју службу има реч ЛЕПО у реченици: Лепо дете лепо чита.  

      __________________________________________________________________                        

                                            

                                                                                                                            2поена 

 

12. Напиши једну реченицу са основним, а једну са редним бројем. 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________  

          

                                                                                                                           4 поена 

 

13. а) Напиши поуку приче: Свитац тражи пријатеља. ______________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

      б) Заокружи тачан одговор: 

          Бумбар, делипар, сео цар на кантар.  Ово је  1) пословица 

                                                                                      2) разбрајалица      

                                                                                      3) загонетка 

 

      в) Напиши наслове басни које смо учили у трећем разреду. 

          ________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________ 

 

     г) По чему знаш да је ,,Чардак ни на небу ни на земљи“ бајка?  

         ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

 

    д) Шта описује песник Мирослав Антић у својој песми ,,Шта је највеће?“ 

         ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

 

   ђ) Ко је написао драмски текст ,,Лед се топи“? ___________________________ 

       _________________________________________________________________ 

 

  е) Напиши поуку басне корњача и зец. __________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                            7 поена 

 

 

Освојени бодови                 Оцена:                            Оцене на основу бодова: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Стандарди који се проверавају          

 

  

Основни ниво:                                                                                                О ДО НО  

 

 

1.СЈ.1.4.3. Препознаје врсте реченица по комуникативној  

                  функцији и по потврдности. 

1.СЈ.1.4.2. Препознаје граматичке категорије променљивих речи  

                  (род и број заједничких именица, и глаголско време). 

1.СЈ.1.4.1. Препознаје врсте речи. 

1.СЈ.1.5.3. Препознаје књижевне врсте ( бајку и басну). 

1.СЈ.1.5.3. Одређује главни лик у књижевно-уметничком тексту. 

 

Средњи ниво 

1.СЈ.2.4.2. Препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице, 

                  описне, присвојне и градивне придеве, личне заменице,  

                  основне и  редне бројеве. 

1.СЈ.2.4.3. Препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу. 

1.СЈ.2.4.4. Препознаје граматичке категорије глагола 

                  (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног времена  

.                  у друго.   

1.СЈ.2.5.2. Одређује фолклорне форме, народне умотворине, пословице,             

                   загонетке. 

 

Напредни ниво 

1.СЈ.3.4.1. Именује врсте и подврсте речи. 

1.СЈ.3.4.2. Уме да промени облик променљивих речи према  

                  роду и броју. 

                  

 

 

Легенда: О-остварено 

                ДО-делимично остварено 

                НО-неостварено 

 


