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ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА – 
ОСНОВНИ НИВО (1. РАЗРЕД)

1. Поред сваког великог слова напиши одговарајуће мало:

 А ___          И ___         П ___       К ___          Б____      

  М ___       Ш ___         Х ___        Ћ ___        Т ____

2. Поред сваког малог слова напиши одговарајуће велико:

  н _____          о ____         з ____         в ____        л ____     
  

  љ ____      у _____         ј _____          р ____        е ____

3. Заокружи предмете или бића чији назив почиње на слово р:

            
4. Обоји предмете или бића у чијем називу постоји слово б:

                    



ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА – СРЕДЊИ 
НИВО (1. РАЗРЕД)    

1. Поред сваког великог слова напиши одговарајуће мало:

 А ___          И ___         П ___       К ___          Б____        М ___      
 
 Ш ___         Х ___        Ћ ___        Т ____

2. Поред сваког малог слова напиши одговарајуће велико:

  н _____          о ____         з ____         в ____        л ____         љ ____ 
  у _____         ј _____          р ____        е ____

3. Поред сваког штампаног слова напиши одговарајуће писано:

А ___          м ____           Е ____           н ____         с ____    
 г ____          Д ____           Ч ____           Ж ____

4. Напиши испод сваке слике назив предмета штампаним словима.:

                                          
_____________                              _____________       
    

                                   
______________                           _______________

5. Обоји предмете или бића у чијем називу постоји слово б:

                                



ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА – 
НАПРЕДНИ НИВО (1. РАЗРЕД)

6.  Поред сваког великог слова напиши одговарајуће мало:

 А ___          И ___         П ___       К ___          Б____        М ___      
 
 Ш ___         Х ___        Ћ ___        Т ____

7. Поред сваког малог слова напиши одговарајуће велико:

  н ____          о ____         з ____         в ____        л ____         љ ____    
 
  у _____        ј ____          р ____        е ____

8. Поред сваког штампаног слова напиши одговарајуће писано:

А ___          м ____           Е ____           н ____         с ____    
 
 г ____          Д ____           Ч ____           Ж ____

9. Напиши назив предмета испод слике и штампаним и писаним 
словима:

                   
__________             __________         __________      _________

___________         ___________         __________    __________

10. Напиши по  једну реч на слово

О ______________     Д _____________     Е ______________

11. Напиши речи које на крају имају слово:

р _____________       ћ _____________        ж _____________

12. Напишите речи у којима је понуђено слово у средини:

к ______________  о ______________         е _____________



13. Састави речи:

ПИ                                       ЛЕ
ЈА                                        МА
ШУ                                      ЈЕ
ВРА                                     ШИР
ШЕ                                      ТА

14. Подели следеће реченице на речи.

Пасимакост.              __ __ __     __ __ __      __ __ __.

Листјезелен.            __ __ __ __      __ __       __ __ __ __ __.

15.   Реченице из  9. питања препиши писаним словима:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

16. Састави једну реченицу о зими и напиши је и штампаним и писаним 
словима:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

                               



ВЛАСТИТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ (ЗА 2, 3. И 
4. РАЗРЕД)

Питање 1
Допуни реченицу:

Заједничке именице означавају заједничка имена бића, 
____________________________.

Питање 2
Издвоји заједничке именице (Изаберите један или више одговора):

A. Козара
B. Роса
C. рода
D. коза

Питање 3
Допуни реченицу:

Именице које означавају властита имена бића и називе географских 
објеката називају се __________________ .

Питање 4
Поред именице напиши врсту којој припада:

Коса   ______________
коса  ________________
књижара  ____________

Питање 5
Заједничке именице се пишу великим почетним словом.

Изаберите један:
Тачно

Нетачно



ВРСТЕ РЕЧЕНИЦА, ИМЕНИЦЕ И ГЛАГОЛИ (2. 
РАЗРЕД)
Питање 1

Речи које означавају имена бића,  предмета и појава називају 
се........................

Питање 2
Реченица је.................................................................................

Питање 3
Поред сваке речи напиши врсту речи којој припада:

Копаоник  _____________
цртати_______________
расте _______________
киша _______________
књига _______________

Мирјана _______________
певати  ________________
Нишава ________________

коза ________________

Питање 4
Реченица КОЛИКО ЈЕ САТИ? је узвична.  (Изаберите један):

- Тачно
- Нетачно



РЕЧИ И РЕЧЕНИЦЕ – 2. РАЗРЕД
1. Допуни реченице: Строфа је_____________________________________

Стих је______________________________________________________

2. Разврстај следеће именице: књига, сто, пас, овца, ципела, девојчица, 
врата, Ивана, Петар, писмо, Коса, коса.

предмети
бића

3. Повежи линијама појмове са објашњењем:
Група слова (гласова) која у нашем 

језику има неко значење
реченица

Приче и нестварним ликовима и 
догађајима

реч

Разговор између два лика у причи бајка
Мисао исказана речима дијалог

4. Напиши по 1 упитну, узвичну и обавештајну реченицу:
_____________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________________

5. Повежи реченице са називом врсте којој припадају:
Мира трчи по дворишту. обавештајнa

Колико имаш година? узвична
Добио сам петицу! упитна

6. Када пишемо велико слово? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_________________________________________________

7. Напиши увећано и умањено значење речи: 
____________ књига _______________
______________ камен _____________

_____________ нога _____________
_____________ кућа ____________



ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА – 
ОСНОВНИ НИВО (3. РАЗРЕД)

1. На крају сваке реченице 
напиши потребан знак:

Пожурите, закаснићемо у школу ⃝
Јабуке су слатке ⃝
Хоћеш ли да ми будеш пријатељ⃝

3

2. Реченице из првог задатка 
напиши у одричном облику

________________________________
_________________________________
_________________________________

6

3. Допуни дефиниције:
Субјекат је 
___________________________
____________________________
Предикат је 
__________________________
_______________________________

4

4. Заокружи именице:

Књига, чаша, учити, Београд,  Дунав, 
плав, он,  јабука,  певати,  певач,  град, 
око, свеска,  трчати,  река, рекао. 

5

5. Напиши речи сличног значења:
Пут - _________________
Мудар - ____________________
Кућа - ______________________
Штап - _____________________

4

6. Напиши речи које значе нешто 
супротно:

Хладно - __________________
Споро - ____________________
Срећа - ____________________
Јако - _____________________

4

7. Напиши умањена значења 
следећих речи:
Слика - ___________________
Петао - ___________________
Цвет - __________________
Прст - __________________

4

8. Напиши увећана значења 
следећих речи:

Шума - ____________________
Књига - ____________________
Корпа - _____________________
Капа - ______________________

4

9. Сваку именице повежи са 
одговарајућим родом:

 
Коса
Орах 
средњи род
Буре
Облак 
женски род
Шпорет
Књига 
мушки род
Огледало

3

10. Повежи именице са 
одговарајућим бројем:

огледало
Пчела
Бубамаре 
једнина
Слаткиши 
множина
Ливада
Друг
Деца

3

БОДОВИ:
35-40       оцена   5    29-34       оцена   4
23-28       оцена   3    17-22       оцена   2
До 16      оцена    1



ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА – СРЕДЊИ 
НИВО (3. РАЗРЕД)

1. Одреди значење и облик следећих реченица:
                                            ЗНАЧЕЊЕ                              ОБЛИК 
Да ли је дошао Милан?      _________________     ________________
Нисмо видели Милана.   ________________       _______________
Брже, Милане, закаснићеш!   _____________       ____________

6 бодова
2. Одреди субјекат и предикат у следећим реченицама:

                                       СУБЈЕКАТ                                     ПРЕДИКАТ
Петар оре               ________________               ________________
Пасу овце на ливади. _______________           _______________
Пас лаје. _______________             _______________
На грани цвркућу птице.    _____________            _____________

8 бодова
3. За сваку реч напиши одговарајуће увећано и умањено  значење:

                                    УВЕЋАНО                                       УМАЊЕНО 
Жаба 
________________________________________
Кофа                            ________________________________________
Киша                           ________________________________________
Лењир                          ________________________________________

8 бодова
4. За сваку реч напиши одговарајуће слично и супротно значење:

                                                  ЛИЧНО                                        СУПРОТНО
             Брзо                          ________________________________________
             Јако                          _________________________________________
             Срећа                        ________________________________________
             Храбар                     ________________________________________

        8 бодова
5. Напиши одговарајући облик множине датих именица:

Школа  _________________          шпорет ___________________
Огледало  _______________ слаткиш __________________
Шума  _________________              дете  ____________________

6 бодова
6. Сваку именице повежи са одговарајућим родом:

                                   
                                    Коса
                                    Орах                                                            средњи род
                                    Буре

                              Облак                                                       женски род
                                    Шпорет



                              Књига                                                     мушки род
                                   Огледало                         

                                    Воћњак 
4 бода

7. Препиши следећи текст правилно:
ЗА НОВУ ГОДИНУ САМ ПУТОВАО КОД ДЕДА МИЛОША НА 
КОПАОНИК.  СНЕГ  ЈЕ  ПАДАО СВЕ  ВРЕМЕ.  ЈА  И ДЕДА  СМО 
ЛОПАТАМА ЧИСТИЛИ СНЕГ ЈЕР СМО ОЧЕКИВАЛИ ГОСТЕ ИЗ 
БЕОГРАДА.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________

10 бодова
8. Следећи управни говор напиши правилно:

Ана упита Зорицу Колико имаш година Сада имам пет одговори 
Зорица а после Нове године ћу имати шест
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________

10 бодова 
БОДОВИ:
52-60       оцена   5
43-51      оцена    4
34-42      оцена     3
25-33     оцена      2
До 24     оцена     1



ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА – 
НАПРЕДНИ НИВО (3. РАЗРЕД)

1. Прочитајте стихове:
----------------------------------------
Zamislite, deco, sto talasa, 
većih sto puta od svake princeze, 
može i ajkula svakoga časa 
na modrom talasu da se doveze.
 
Strahom i bolom obuzet, 
pojavi se otac princezin 
i reče:
— Onaj biće mi zet,
ko spase mladi život njezin!
 
Zamislite, deco, puna lađa, 
svi oficiri, prinčevi, admirali... 
I svi ćute, svi drhte, samo Kađa 
skoči — i more ga zali.

  
1 бод

2. Из које песме су ови стихови? _______________________________ 
1 бод

3. Ко је написао песму? ________________________________________ 
2 бода

4. Издвоји именице из овог одломка и разврстајте их у табеле:

Именице  у 
једнини

Именице у 
множини

  
8 бодова

Именице мушког 
рода



Именице женског 
рода

Именице средњег 
рода

  
10 бодова

5. Пронађи управни говор у овом одломку и препиши га у сва три 
модела:
Први модел: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Други модел: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
Трећи  модел: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

  
20 бодова

6. Из следећег текста издвоји  глаголе и придеви и упиши их у табелу:

У густој крошњи старе јабуке птица је свила гнездо. Био је то 
скривени, топли дом. Испод сувих сламки и меканих листова 
извиривали су млади, радознали птићи.

Придев
и



Глаголи

  
8 бодова

7. У тексту из 6. питања издвоји по две речи којима можеш пронаћи 
одговарајуће  СЛИЧНО, СУПРОТНО, УМАЊЕНО или УВЕЋАНО 
ЗНАЧЕЊЕ. Речи могу да се понављају.
Слично значење: 
___________________________________________________________
Супротно значење: 
___________________________________________________________
Умањено значење: 
___________________________________________________________
Увећано значење: 
___________________________________________________________

10 бодова
БОДОВИ:
52-60       оцена   5
43-51      оцена    4
34-42      оцена     3
25-33     оцена      2
До 24     оцена      1



ВРСТЕ РЕЧИ И СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ (3. И 
4. РАЗРЕД)

1. Јутрос је петао нагло пробудио све у селу.
Врсте речи:                                 Служба речи:
Је, пробудио -                               је пробудио –

                                       Петао -                                    петао –
Село -                                    јутрос –

                                            нагло –
                                             у селу –

2. У подне је брижно чувао коке у дворишту .
Врсте речи:                               Служба речи:
Подне -                                          у подне –
Је, чувао -                                       је чувао –

    Коке -                                           у дворишту –
                               Двориште –

3. Крај мог прозора јутрос је певала птица .
Врсте речи:                                 Служба речи:

Прозор -                         крај мог прозора –
                              Је, певала -                               је певала –

Птица -                                   птица -
                                                   јутрос –

4. Зека је јуче ручао у повртњаку.
Врсте речи:                                  Служба речи:

Зека -                                             зека –
Је, ручао -                                     је ручао –
Повртњак -                                         јуче –

                                                         у повртњаку -



УМАЊЕНО И УВЕЋАНО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ (3. И 4. 
РАЗРЕД)
Питање 1

Допуни реченицу одговарајућом речи:
И деминутив и аугментатив настају додавањем префикса 

или ..............................  на основни облик именице.

Питање 2
Деминутиви се граде додавањем суфикса:

Изаберите један или више одговора:
- ић
- ак
- ек

- ица
- ин

- енце

Питање 3
Допуни реченицу:

Аугментативи су функционално супротни ........................    

Питање 4
Повежи аугментатив са наставком:

капетина
ручерда
носина

књижурина

Питање 5
Деминутив је именица која има умањено значење.

Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно



ВЛАСТИТЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ 
(4. РАЗРЕД)

Питање 1
Допуни следећу реченицу:

Предмети (бића) које именују збирне именице не могу се 
__________________

Питање 2
Одреди врсту именице:
Грана _______________
пиле ________________
гране _______________
пилићи _____________

пилад ________________
грање _________________

Питање 3
Множина заједничких именица разликује се од збирних именица за исте 

предмете (бића).  Изаберите један:
-Тачно

-Нетачно
Питање 4

Означи тачна тврђења  (Изаберите један или више одговора):
a. Збирне именице које означавају мноштво предмета су увек женског рода

b. Збирне именице увек означавају мноштво предмета (бића)
c. Властите именице по правилу немају облике множине

d. Заједничке именице немају облике једнине
Питање 5

Допуни следећу реченицу:
Заједничке именице означавају  имена бића, 

_____________________________



КОНКРЕТНЕ И АПСТРАКТНЕ ИМЕНИЦЕ (4. 
РАЗРЕД)
Питање 1

Допуни следећу реченицу:
Конкретне именице означавају све што се може запазити 

__________________
Питање 2

Апстрактне именице означавају све што се може открити:
Изаберите један или више одговора:

a. додиром
b. чулима

c. осећањима
d. маштањем
e. мишљењем

f. закључивањем
g. слухом

Питање 3
Поред сваке речи напиши врсту именице (конкретна или апстрактна) коју 

означава:
Ствари ___________

властита имена ______________
материју (грађу) _____________

живи свет ______________
мисаоне радње ________________

предмете __________________
осећања ___________________
особине ___________________

Питање 4
Изабери одговарајуће тврђење:

Заједничке и градивне именице су конкретне.
- Тачно

- Нетачно
Питање 5

Допуни реченицу:
Неке глаголске именице су истовремено и  ________________ .



ГЛАГОЛСКЕ И БРОЈНЕ ИМЕНИЦЕ (4. РАЗРЕД)
Питање 1

Допуни следећу реченицу:
Именице које настају од глагола називају се ______________

Питање 2
Допуни следећу реченицу:

Именице које настају од бројева називају се ________________
Питање 3

Од понуђених именица обележи глаголске:
Изаберите један или више одговора:

a. петорка
b. бројање
c. скакање

d. половина
e. читање

Питање 4
Поред именице напиши врсту којој припадај (глаголска или бројна):

размишљање
четворка
куцање
стотина
петак

певање

Питање 5
Да ли је тачно следеће тврђење?

Неке глаголске именице су апстрактне.
Изаберите један:

- Тачно
- Нетачно



ВРСТЕ ИМЕНИЦА – ОСНОВНИ НИВО (4. РАЗРЕД)
Питање 1

Именице су речи које означавају имена бића, предмета, појава и осећања. 
Да ли је ова дефиниција тачна? Изаберите један:

- Тачно
- Нетачно

Питање 2
Издвоји властите именице. Изаберите један или више одговора:

a. цвет
b. Београд
c. Милан

d. Нишка Бања
e. Ружа
f. ружа
g. киша

Питање 3
Именице које означавају неку материју или грађу називају се 

______________

Питање 4
Поред сваке именице у једнини напиши одговарајуће облике множине:

дете ________________
кућа _________________
слово ________________

бицикл ________________
петак __________________
око __________________

Питање 5
Заједничке именице означавају заједничка имена бића, имена предмета и 

појава.  Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 6

Из следеће групе именица издвоји заједничке именице:
Изаберите један или више одговора:

a. књига
b. Нишава

c. река
d. Вукица

e. вук



Питање 7
Допуни следећу дефиницију:

Именице које означавају мноштво предмета или бића (непребројив скуп) 
називају се ________________________ 

Питање 8
Поред сваке од понуђених именица напиши род коме припада:

син _______________
тата _________________

дете __________________
мама _________________
срце _________________

девојчица _______________



ВРСТЕ ИМЕНИЦА – СРЕДЊИ НИВО (4. РАЗРЕД)
Питање 1

Све именице имају облике за сва три рода и оба броја.  Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 2

Поред сваке именице напиши ком роду припада:
Врање _______________
ветар ________________
Иван _________________
песак ________________
Ивана ________________

оловка _________________
излог ____________________
трчање __________________
јагње ___________________
магла ___________________
петина _________________

Питање 3
Именице које означавају мноштво предмета и бића, називају се 

_____________
Питање 4

Издвоји заједничке именице. Изаберите један или више одговора:
a. со

b. Краљево
c. књига
d. пиле

e. трећина
f. краљ

g. пилад
Питање 5

Издвоји градивне именице. Изаберите један или више одговора:
a. Гвозден
b. оловка
c. кафана
d. гвожђе

e. кафа
f. вода

g. олово



h. лишће
Питање 6

Издвоји збирне именице. Изаберите један или више одговора:
a. гвожђе
b. јагњад
c. шибље
d. грање

e. јагањци
f. листићи
Питање 7

Поред сваке од понуђених именица напиши врсту којој припада:
кошење ____________
Коса _______________

 брашно_______________
класје _______________
коса _________________

космонаут ___________________
Питање 8

Властите именице се пишу великим почетним словом.  Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 9

Допуни реченицу: Облике множине, по правилу, немају _______________ 
именице.

Питање 10
Поред сваке именице напиши број коме припада:

гриз ________________
Марко ________________
мараме _______________
марка ________________

певање ________________
кише __________________



ВРСТЕ ИМЕНИЦА - НАПРЕДНИ НИВО (4. РАЗРЕД)
Питање 1

Властите и градивне именице по правилу немају облике 
__________________

Питање 2
Неке глаголске именице су  апстрактне. Изаберите један:

- Тачно
- Нетачно

Питање 3
Које именице овде не припадају. Изаберите један или више одговора:

a. цветићи
b. шибље
c. унучад
d. гвожђе
e. прасад
f. камење
g. грање

Питање 4
Свакој од понуђених именица придружи врсту којој припада:

цвеће ________________
руже _______________

Гвозден ______________
дијамант _______________
бројање _______________
првак ________________
Ружа _________________
гвожђе ________________
ружа ________________

Питање 5
Изаберите тачна тврђења. Изаберите један или више одговора:

a. Све градивне именице су апстрактне
b. Властите именице су конкретне

c. Збирне именице увек означавају непребројив скуп предмета или бића
d. Имена река, језера, мора и океана означавају се властитим  именицама

e. Глаголске именице немају множину
f. Све бројне именице су апстрактне

g. Конкретне именице су увек у мушком роду



h. Заједничке именице имају и множину и једнину
Питање 6

Великим почетним словом се увек пишу _______________  именице. 
Допуни ову реченицу називом једне врсте именица.

Питање 7
Бројне именице се граде од глагола.  Изаберите један:

- Тачно
- Нетачно

Питање 8
За грађење бројних именица користе се наставци. Изаберите један или 

више одговора:
a. -орица
b. -ски
c. -шки
d. -ица
e. -ка
f. -ов

g. -ина
h. –ак

Питање 9
Свакој од понуђених именица придружи род коме припада.

злато __________________
поље _________________
Дунав _________________

ноге ____________________
косач __________________
со ____________________

петица __________________
коло ___________________

листови __________________

Питање 10
За различите количине материје (грађе) користи се   градивне именице.

Допуни ову реченицу двема одговарајућим речима.
Питање 11

Избаци уљезе.  Изаберите један или више одговора:
a. бакар
b. сок

c. брашно
d. огрлица
e. шљунак
f. камење



g. песак

Питање 12
За сваку заједничку именицу напиши одговарајућу збирну.

пилићи _____________
листови _____________

цветови _______________
гране _______________

Питање 13
Не постоји ни једна властита именица средњег рода. Изаберите један:

- Тачно
- Нетачно



ИМЕНИЦЕ, ГЛАГОЛИ, ПРИДЕВИ  -  НАПРЕДНИ 
НИВО (4. РАЗРЕД)

Питање 1  Речи које означавају радњу, стање и збивање зову се?
Одговор:___________________________

Питање 2 Којој врсти речи припада подвучена реч у реченици.
Сара чита новине. Изаберите један одговор:

I. именица
II. глагол

III. заменица
IV. придев

Питање 3   Одреди време глагола у реченици.
Браца ће појести крофне. Одговор:_____________________________

Питање 4    Напиши следећу реченицу у прошлом времену.
Марко и Тања боје ограду. 

Одговор:_____________________________________
Питање 5  Глаголи који казују будућност могу да се напишу на два 

начина.  Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 6   Следећу реченицу напиши у првом лицу једнине.

Ми смо стигли. Одговор:_____________________________
Питање 7   Време вршења радње одређујемо помоћу питања. Изаберите 

један одговор:
1. Како?
2. Где?
3. Кад?

Питање 8   Глаголи могу имати само множину. Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 9   Обележи реченицу у прошлом времену. Изаберите један 

одговор:
I. Киша је падала.

II. Сутра ће падати снег.
III. Марија чита књигу.

Питање 10   Допуни реченицу одговарајућим глаголом.
Моја мама_______________ одличне колаче.

Питање 11   Речи које означавају имена бића, предмета и појава зову се?
Одговор:___________________

Питање 12   Изаберите један одговор:
a. Имена и презимена људи су Властите именице и пишу се великим 

почетним словом.



b. Имена и презимена људи су властите именице и пишу се великим 
почетним словом.

c. Имена и презимена људи су властите именице и пишу се малим 
почетним словом.

d. Имена и презимена људи су Властите именице и пишу се малим 
почетним словом.

Питање 13   Именице имају само мушки и женски род.Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 14   Изаберите један или више одговора:

a. Именица Владица је женског рода.
b. Именица дете је средњег рода.
c. Именица човек је мушког рода

Питање 15   Упиши властите именице.
Зора и Никола су путовали са родитељима у Београд. Ишли су преко 

Инђије и Старе Пазове. 
Одговор:_____________________________________________

Питање 16   Дата именица је у једнини. Упишите је у множини.
,,Проверите да ли сте заиста добар човек. Помозите онима који вам не 

могу узвратити''.  Душко Радовић. Одговор:________________
Питање 17   Именице имају два броја:једнину и множину. Изаберите 

један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 18  Властите именице имају само једнину. Изаберите један:

- Тачно
- Нетачно

Питање 19  Напиши увећано значење од речи глава. Одговор: __________
Питање 20   Изабери тачан одговор.
Изаберите један или више одговора:

1. Мала жаба је жабица, а велика жубурда.
2. Велика кућа је кућетина, а мала кућурица.

3. Мали слон је слончић.
4. Велики авион је авиончина.

Питање 21  Драган се играо стакленим кликерима. У датој реченици се 
налази придев.   Одговор: ___________________

Питање 22   Да ли је ово тачно?  Речи: бели, свежи, жути су присвојни 
придеви.  Изаберите један:

- Тачно
- Нетачно

Питање 23   Спари дату реч са одговарајућим придевом:  вршачки. 
Изаберите један одговор:

a. Описни придев



b. Присвојни придев
Питање 24   Разврстај дате речи на присвојне и описне придеве:

татин _______________
суво __________________

новосадски _________________
брзо ____________________

Питање 25    Дата реч је исправно написана:  Сурдулички.  Изаберите 
један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 26   Од наведене властите именице изведи присвојни придев: 

Јелена      Одговор: ______________________________
Питање 27   Лисица у баснама обично има придев ЛЕЊА. Изаберите 

један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 28    Описни придеви говоре какво је нешто или неко, колико је, 

које боје и сл. информације о именици уз коју стоје. Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 29    Повежи именицу и одговарајући градивни придев:

дрвена ______________
камени ______________

огрлица ________________
ваздушни __________________

Питање 30   Мачка ( тигар) у наслову приче Гроздане Олујић је 
ШАРЕНОРЕПА. Изаберите један:

- Тачно
- Нетачно

Питање 31   Придеви стоје уз именицу и са њом се слажу у роду, и броју.
Изаберите један одговор:

a. Да, само ако је властита именица.
b. нетачно
c. Тачно

d. Може бити и не мора.
Питање 32   Речи које стоје уз именицу и описују њен изглед, величину и 

боју називају се прилози. Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 33   Повежи именицу и одговарајући придев да би добио/ла назив 

литерарног дела.
Бела _______________

Капетанова _____________



Мали _______________
Магарећа ______________

Питање 34   Вук у бајкама обично има придев ЗЛИ. Изаберите један:
- Тачно

- Нетачно
Питање 35    Непроменљиве речи су (Изаберите један одговор):

a. б) прилози, предлози, речце, узвици, везници
b. а) прилози, предлози, заменице, узвици, речце
c. ц) прилози, предлози, придеви, речце, везници

Питање 36    Препиши правилно следећу реченицу. Мој брат има 
тринајест година. Одговор: ________________________

Питање 37    Повежи у следећем низу сваку реч са врстом којој припада:
песак

градски
троје

лишће
Питање 38    Присвојни придеви, изведени од властитих именица, имају 

наставке  ОВ,  ЕВ,  ИН.   Изаберите један:
- Тачно           -   Нетачно



Врсте речи и реченица, скраћенице, служба речи 
и умањено и увећано значење речи – тест за ученике 4. 

разреда 
1.Обележи тачна тврђења: 

o У служби субјекта су увек именице 

o Некада су у служби субјекта скупови речи са именицом 

o У служби субјекта никада нису бројеви 

o Субјекат се увек састоји само од једне речи 

o У служби субјекта најчешће су именице 

o Градивне имен. именују неке прехрамбене намирнице у течн. стању

o Градивне имен.именују све течности и неке прехрамбене намирнице 

o Градивне именице именују све прехрамбене намирнице 

o Градивне именице именују само прехрамбене намирнице у течном

стању

o Градивне именице, по правилу, немају множину 

o Збирне имен.које означавају мноштво предмета су увек жен. рода

o Збирне именице увек означавају мноштво предмета (бића) 

o Властите именице по правилу немају облике множине 

o Заједничке именице немају облике једнине 

o Све градивне именице су апстрактне 

o Властите именице су конкретне 

o Збирне имен. увек означавају непребројив скуп предмета или бића 

o Имена река, језера, мора и океана означав. се властитим именицама   

o Глаголске именице немају множину 

o Све бројне именице су апстрактне 

o Конкретне именице су увек у мушком роду 

o Заједничке именице имају и множину и једнину 

2. Осмисли реченице у којима ћеш користити следеће именице, али тако да 
начиниш од одговарајућих примера  присвојне придеве: 



 
ВРШАЦ – ВИНОГРАДИ;     __________________________________________
ФРУШКА ГОРА – МАНАСТИРИ;       __________________________________
_
ВУК – АЗБУКА;__________________________________________________   
ЈЕЛЕНА – 
СВЕСКА;_______________________________________________
АЛЕКСАНДРОВАЦ – ВИНО.     ______________________________________
_
3.Попуни правилно према моделу 

именица умањено увећано 

облак   

трава   

столица   

свеска   

прозор   

коњ   

комад   

коса   

глава   



4. Скраћенице су речи скраћене 
o У говору 
o У писању 
o У говору или писању 

5.. Скраћенице које настају скраћивањем речи у   читању се изговарају потп
уно, као да нису скраћене. 

o Тачно 
o Нетачно 

6. Анлизирај реченицу:    Јуче     сам     у     школском     дворишту     вешто     спречио     ту  
чу. 
Именице_______________________  
Глаголи________________________ 
Придеви_______________________ 
Субјекат______________________   
Предикат ___________________________
Време_________________________ 
Место _____________________________
Начин______________________       
Објекат _______________________
Атрибут ________________________________ 


