
 

 

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

Правопис 
 

1. Напиши називе становника у табели.  
 

Народ Становник Становница Народ Становник Становница 

Срби   Шпанци   

Бугари   Италијани   

Мађари   Руси   

Македонци   Украјинци   

 
2. Исправи црвеном бојицом погрешно написане речи.  
 
Мађарска, Црна гора, лозница, Банатски карловац, средоземно Море, пчиња, 
Палићко језеро, Царска Бара, власина, Сокобањска Моравица, копаоник. 
 
3. Напиши правилно написане празнике. 
 
а) дан победе          _________________               в) света петка     _________________ 
б) лазарева субота __________________              г) свети трифун _________________ 
 
4. Испремештане речи поређај тако да добијеш називе књига, новина,прича, 

песама и  часописа и напиши их правилно. 
а) радозналац малац                                                   ______________________________ 
б) телеграф српски                                                       ______________________________ 
в) падавица птица, влада стојиљковић                  ______________________________  
г) с онога света ера                                                       ______________________________ 
д) јован цар, душко радовић                                     ______________________________ 
 
5. На три начина запиши када су ова годишња доба почела ове године.  
 
Пролеће : _______________________________________________________________ 
Јесен :       _______________________________________________________________ 
 
6. Напиши правилно следеће реченице.  
 
Зовем се данило Којић. Идем у пети разред Основне школе „Соња маринковић“ у 
бечеју. Са другом небојшом шетам свог пса рекса поред реке тисе.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



 

 

7. Попуни табелу тако што ћеш написати скраћенице за дате речи.  
 

Реч  Скраћеница Реч  Скраћеница 

доктор  литар  

година  и слично  

Уједињене нације  и тако даље  

 
 
8. Напиши следеће бројеве словима.  
 
а) 17.      ___________________                 г) 85.      ____________________ 
б) 197     ___________________                д) 569     ____________________ 
в) 49       ___________________                 ђ) 1.        ____________________ 
 
9. Поред сваке реченице упиши Т ако је тачна или Н ако је реченица нетачна. 
 
а) Не морам да устајем рано. ____                 в) Не достаје ми кућни љубимац.   _____ 
б) Ни су играли ластиш у парку.  _____          г) Где ли спавај животиње зими?   _____ 
 
10. Дате су реченице.  Како гласи питање у коме ће бити речца ЛИ? 
 
а) Имам кишобран. 
________________________________________________________________________ 
б) Новак игра тенис.  
________________________________________________________________________ 
в) Идем у биоскоп.  
________________________________________________________________________  
  
 
11. Напиши правило дате реченице.  
 
а) На радиу сам чуо мелодиу.  
________________________________________________________________________  
б) Шумадиа се налази у Србии.  
________________________________________________________________________  
в) Комшиа је засадијо магнолие у саксије.  
________________________________________________________________________ 

 


