
 

 

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

Иницијални тест на крају школске године 
 

 

1. Од датих именица напиши придеве. 
 
а) бака              _______________               в) Ана                _______________ 
б) дрво             _______________               г) море              _______________ 
 
2. Напиши речи супротног значења. 
 
а) дан              ______________                 в) вредан            _______________ 
б) мрачан      ______________                  г) пријатељ         _______________ 
 
3. Од датих глагола направи именице. 
 
а) учити          _________________ 
б) лечити       _________________ 
в) радити       _________________ 
 
4. У датој реченици подвуци придеве и одреди им врсту. 

 
Јован је у мрачном подруму пронашао дедино старо буре. 
 

5. Издвој именице, глаголе и придеве и одреди им врсту, род и број  : 
Дрхтала, ветрови, весело, звезде, плове, звездано, спавам, пси, куварева, глинен, 
пекарка, сев, сребрна. 
 
а) именице     ____________   ____________   ____________   _____________ 
б) глаголи       ____________   _____________   ____________   ____________ 
в) придеви     ____________   _____________   ____________   ____________ 
 
6. Напиши једну реченицу у којој ћеш употребити основни број и једну 

реченицу у којој ћеш употребити редни број. 
 
а) ______________________________________________________________________ 
 
б) ______________________________________________________________________  
 
 



 

 

7. Глагол  ИГРАТИ   промени по свим лицима будућег времена.  
 

  

  

  

 
8. Којој врсти речи припадају подвучене речи у следећој пословици. 

 
Ко добро чини , добру нек се нада.  
 

               а) именице         б) заменице           в) придеви          г)глаголи  
 

9. Следеће реченице су написане у прошлом времену, напиши их у будућем.  
 
Корњача и зец су се такмичили. Зец није журио, а корњача без предаха. Тако је 
корњача пресигла зеца и добила награду.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
10.  Одреди реченице према значену и облику. 
  
а) Продајемо органске јабуке.      ___________________     ______________________ 
б) Соња неће на излет.                    ___________________     ______________________  
 
11. Следеће изјавне реченице претвори у упитне реченице.  
 
а) Вук живи у шуми. 
________________________________________________________________________ 
б) Дуње миришу на ормару.  
________________________________________________________________________  
 
12. Следећу реченицу напиши тако да буде у сва три облика управног говора.   
 
                                     Ника је рекла да иде у Немачку.  
 
1. _____________________________________________________________________   

 
 

2. _____________________________________________________________________ 
 

 
3. _____________________________________________________________________  

 



 

 

13. Подвуци главне делове реченице и одреди службу речи у реченици. 
 
 
Јутрос је дедин пас нагло пробудио све у нашем селу.  
 

14. Допуни реченице.  
  
Стих је __________________________________________________________  . 
 
Строфа је ________________________________________________________  . 
 
Рима је  __________________________________________________________ . 
 
15. Следећи текст препиши правилно писаним словима латинице.  
 
МАРИЈА ЈАНИЋ  ЈЕ УЧЕНИЦА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА. ОНА ЖИВИ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ,  
У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА. ОНА  ЈЕ РЕДОВНИ ЧИТАЛАЦ  ЧАСОПИСА СВЕТ ЗНАЊА КОИ 
ЈЕ ПРЕПОРУЧИЛА И ДРУГУ  МАРКУ МИШИЋУ, МИШКУ. МАРИЈА ЛЕТИ ИДЕ НА 
ЈАДРАНСКО МОРЕ, У ЦРНУ ГОРУ. ТАМО ЈЕ УПОЗНАЛА МНОГО  ДРУГАРА ИЗ 
РАЗЛИЧИТИХ ЗЕМАЉА: ЕНГЛЕСКЕ, РУСИЈЕ, НОРВЕШКЕ, ШВЕДСКЕ... МАЛИ 
ШВЕЂАНИ, ЕНГЛЕЗИ, СРБИ, РУСИ, НОРВЕЖАНИ ОБАВЕЗНО ПОСЕТЕ СКАДАРСКО 
ЈЕЗЕРО ГДЕ ИМ СЕ ПРИКЉУЧИ И ДОСТА ЦРНОГОРАЦА. МАРИЈА  У ПОВРАТКУ ЗА 
СРБИЈУ ОБАВЕЗНО ЧИТА КЊИГУ. ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ ЧИТАЛА АЛИСУ У ЗЕМЉИ ЧУДА, 
ЛУИСА КЕРОЛА. СА РОДИТЕЉИМА ОБАВЕЗНО СВРАТИ КОД БАКЕ РАДЕ  ЗА ПРАЗНИК  
ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ, КАДА ЈЕ БАКИ РОЂЕНДАН. БАКА ЖИВИ У ГОРЊЕМ 
МИЛАНОВЦУ, ПОРЕД ПЛАНИНЕ РУДНИК. ДАЛИ ЋЕ И СЛЕДЕЋИ РАСПУСТ БИТИ 
ОВАКО ЗАНИМЉИВ? НЕЗНАМО.  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 


