
 

 

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

Иницијални тест на крају школске године 
 

1. Из дате реченице издвој именице и одреди им врсту, род и број : 
 
                  Дејан има кућу од дрвета и пуно цвећа. 
 

Именица Врста именице Род именице Број именице 

    

    

    

    

 
2. Дате именице напиши као заједничке именице у једнини. 
 
а) жбуње     ______________                       г) ћебад               _______________ 
б) прстење  ______________                      д) перје                _______________ 
в) штенад    ______________                      ђ) пруће               _______________ 

 
 

3. Заокружи тачан одговор.  
 
а) Градивне именице имају множину.  
б) Градивне именице имају једнину и множину. 
в) Градивне именице имају само једнину.  
 
 
4. Подвуци глагол двема линијама у будућем времену у датом тексту. 

 
Ђаци су ишли у школу и сад излећу из ње на велики одмор. Ускоро ће почети     
трећи час.  
 

 
5. Напиши ком глаголском времену припадају следећи глаголи.  
 
а) чиним                         _____________________________________ 
б) проговорили су        _____________________________________ 
в) слетећеш                   _____________________________________ 
г) опростила си             _____________________________________  
 
 



 

 

6. Одреди време, лице и број глагола. 
 

Глагол  Време  Лице   Број  

славите    

закаснићеш    

окупљамо се    

 
 

7. Заокружи описни придев у реченици.  
 
Анина другарица има златно дете које носи златне минђуше.  
 
 
8. Од градивних именица изведи градивне придеве.  
 
а) вода           _____________________ 
б) лим            _____________________ 
в) кожа          _____________________ 
г) шљунак     _____________________  
 
 
9. Одреди род и број придева.  
 

Придев Род придева Број придева 

Одлична(оцена)   

Пешчани (сат)   

Вруће (крофне)   

Стефаново (славље)   

 
 
10. Заокружи у датој реченици атрибуте атрибуте. 
 
          Младе воћке су процветале на сеоским имањима.  
 
 
11. Ружу је убрала.  

 
Подвучена реч обавља службу _____________________________  
 

 
 
 
 



 

 

12. Одреди дате реченице по значењу и облику.  
 

Реченица Реченица по значењу Реченица по облику 

Марко је узео туђу свеску.   

Не тужакај се!   

Зашто немаш опрему?   

 
 
13. Напиши дату реченицу из неуправног у управни говор.  
 
               Петар је радосно узвикнуо да је победио.  
 
___________________________________________________________________________  
 
 
14. Подвуци речи које су неправилно написане па их напиши правилно . 
 
 Немам, не ћу , незадовољан, небрига, не пријатељ, неволим 
 
____________________          ____________________          _________________________  
 
 
15. Исправи дати текст и напиши га правилно писаним словима латинице.  
 
матија је ученик 4 разреда основне школе љуба ненадовић. рођен је 17 07 2007 године 
у лесковцу. живи у улици кнеза лазара. распусте зими проводи на старој планини. ове  
године је први мај провео на власинском језеру. лесковчани више и не брое колико је 
освојијо медаља на такмичењу у шаху.  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


