
 

                                                                                                                     Проф.раз.нас.Валчић Марија 

 

                                                                  ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ 

                                                                     из Српског језика 

 

Име и презиме ученика: __________________________               Разред:  __________                  Оцена:_______ 

 

1.Oдреди реченице према значењу и oблику: 
-     Да ли си се уморио?         ___________________________ 

-     Песма птица се ширила шумом. ___________________________ 

-     Зоране, дођи брзо! ___________________________ 

-     Сутра нећу заборавити свеску. ___________________________ 

-     Немој ићи туда! ___________________________ 

-     Зар нећеш ићи на утакмицу? ___________________________ 

 

2.Одреди службу речи у реченици 

Лишће је неуморно одолевало на јесењем ветру. 

 

Киша је непрестано падала из сивих облака. 
 

Јутрос је петао пробудио све становнике у селу. 

 

3. Упиши знак + на одговарајуће место. 

именице властите заједничке мушки женски средњи једнина множина 

Никола        

пахуље        

шал        

Вишња        

задаци        

прстен        

Црна Гора        

клупа        

Јадранско море        

 

4.Правилно повежи глаголе са оним што означавају. 

           радња                                    стање                                    збивање                                        

 

трчати         носити             севати             лежати            грмети    туговати 

 
5.Реченице у прошлом времену подвуци оловком, у садашњем црвеном бојом, а у будућем плавом: 

Пада снег. Људи су очистили стазе. Ђаци ће се радовати играма на снегу. Улице се беле под снегом. Ветар је носио нежне 

пахуље. Зима ће деци даровати пуно радoсти. 

 

6.У ком времену, лицу и броју су глаголи у следећим реченицама: 

а) Марија свира гитару.  

време: ___________________                   лице: ___________________                     број: ___________________ 

Глагол свирати промени у сва три лица у једнини и множини у времену у коме се налази дата реченица. 

                         једнина                                                                                            множина 

 1. ______________________________________                     1. ______________________________________   

 2. ______________________________________                     2. ______________________________________  
 3. ______________________________________                     3. ______________________________________                                              

  

 б) Мама ће направити торту. 

време: ___________________                   лице: ___________________                     број: ___________________ 

Глагол  направити промени у сва три лица у једнини и множини у времену у коме се налази дата реченица.                        

                         једнина                                                                                             множина 

 1. ______________________________________                     1. ______________________________________    

 2. ______________________________________                     2. ______________________________________   

 3. ______________________________________                     3. ______________________________________   
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 7. Попуни табелу тако што ћеш ( из текста ) именицу и придев који стоји уз именицу преписати у одговарајуће поље. 

Затим им одреди род и број тако што ћеш знак + ставити у одговарајуће поље. 

Освануо је леп дан. Вредне пчеле су слетеле на црвени цвет. Вредни мрави копају рупе у црном земљишту. 

Придев и именица Род Број 

мушки женски средњи једнина множина 

леп дан      

      

      

      

      

8. Од следећих властитих именица изведи придеве,водећи рачуна о правилима писања великог слова. 

    Огњен - ___________                    Београд - __________                    Суботица - __________                  

    Марија - ___________                   Урош - _________                          Ниш - __________ 

 

9. Изведи глаголе од именица 

ЦВЕТ - ________________________               ХРАНА - _________________________ 

РУЧАК - _______________________              КОСА -  __________________________ 

 
10. Упиши значење речи: 

       УМАЊЕНО        ОСНОВНО           УВЕЋАНО 

_________________            риба                     __________________ 

_________________           змија         __________________ 

_________________           камен         __________________ 

_________________           буба         __________________ 

11.  Препиши у управном  говору(сва три облика); 

Бојан је рекао да је научио да плива. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

12. Препиши реченице у неуправном говору: 
  "Добио сам нову Јакну", хвалио се Миле. 

___________________________________________________________________________________ 

13.Напиши у одричном облику следеће речи користећи негацију НЕ: 

-певам-____________________                    пријатељ-_________________________ 

-знам-_____________________                    волим-__________________________ 

-јесам-_____________________                   имам-___________________________ 

-свирам-___________________                    дајем-_____________________________ 

 

14. Следеће реченице напиши правилно: 

Путоваћу у нови пазар._________________________________________________ 

Где се налази власинско језеро?_________________________________________________ 
Црна гора излази на јадранско море._________________________________________________ 

У војводини се налази Бачко петрово село._________________________________________________ 

Највеће река у србији је Велика морава._________________________________________________ 

 

15. Подвуци само оно што је правилно написано: 

Нова година           Први мај               Ускрс                  Дан Школе 

Први Мај                 Дан школе           Нова Година          васкрс 

 

16. Препиши исправно писаним словима латинице: 

Маја николић је рођена 18 октобра 2003 године ове године прославиће свој 10 рођендан рођенданску прославу правиће у 

улици краља петра у играоници мали весељак бранко доћи ће јој францускиња жана и енглез џон бака сања јој је обећала 

да ће јој поклонити годишњу претплату за њен омиљен часопис микијев журнал 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

 


