
 

 

                                  ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ''РАДИОНИЦА'' 
Српски језик за четврти разред 

Правопис и значење речи 
 

1. Напиши правилно следећа географска имена. 
 
а) црна гора                                   _______________________________________ 
б) бачко петрово село                _______________________________________ 
в) јадранско море                        _______________________________________ 
г) јужна морава                            _______________________________________  
 
2. Напиши дате речи као скраћенице. 
 

Година  госпођа  Република Србија  

господин  килограм  Српска академија науке и 
уметности  

 

 
3. Препиши правилно дате реченице писаним словима латинице.  
 
Дали си ти бијо код македонаца у о.ш.свети сава била ми је слава свети никола 19 12 и 
ни сам добијо тако жељену књигу бела грива београђанка рече не воле сви мог пса 
тобија.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
4. Заокружи слово испред тачно написане реченице. 
 
а) Јован Јовановић змај је рођен у Новом саду. 
б) Не могу да дођем јер немам времена. 
в) Дали сте дали играчку беби? 
 
5. Напиши Т ако је правилно написана или Н ако је реченица неправилно написана.  
 
а) Прославили смо Ускрс на Сребрном језеру.            ______ 
б) Не би волео да недођеш.                                              ______ 
в) На терену је дванаест непознатих играча.                ______ 
г) Мој друг станује у церској Улици.                                ______  
 



 

 

6. Напиши речи истог или сличног значења.  
 
а) врећа               _________________ 
б) зејтин               _________________ 
в) отац                  _________________ 
г) ташна                _________________ 
д) часовник         _________________ 
 
7. Препиши реченице тако да подвучене речи замениш са другим које имају слично 

значење.  
 
а) На језеру смо ухватили  рибу. 
___________________________________________________________________________  
б) Надуо ми се трбух.  
___________________________________________________________________________  
в) Несташна  девојчица се игра.  
___________________________________________________________________________  
 
8. Напиши речи које имају супротно значење.  
 
а) рат                 _________________ 
б) купити          _________________ 
в) мршав          _________________ 
г) црн                 _________________ 
д) лепота          _________________  
 
9. Подвучене речи замени речима супротног значења и препиши текст.  
 
Сава је  тихо  говорио.  Затворили су  врата. Прозори су били широки и бели.  Ушла је 
топлота.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
10. Попуни табелу.  
 
именица умањено 

значење 
увећано 
значење 

именица умањено 
значење 

увећано 
значење 

зец   риба   

буба   јабука   

слон    торба   

мачка   трава   

 


