
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

ТЕСТ 

1) Прочитај пажљиво описану ситуацију у којој би и ти могла да се нађеш. Допуни реченицу 

одговарајућим речима. Напиши што више речи које можеш да употребиш у датој ситуацији. 

Прошлог викенда си био-била у биоскопу. Филм који си одгледао-одгледала није ти се 

допао. Причаш о свом утиску родитељима. 

Филм је био __________________________________________________________. 

2) Напиши реч која има значење као реч особина. 

______________________ 

3) Напиши речи које имају супротно значење од датих речи. 

хладан   -  ___________ низак  -  ____________ 
лако   -  ___________ горе  -  ____________ 
вредан   -  ___________ спор  -  ____________ 

4) Напиши једну реченицу у којој ћеш употребити реч град као падавину и једну реченицу у којо 

ћеш употребити реч град као урбано насеље. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5) Напиши речи које имају исто или слично значење као дате речи. 

ђак  -  _____________ говорити  -  ________________ 

авлија  -  _____________ ићи -  ________________ 

џак  -  _____________ нархањен  -  ________________ 

компјутер  -  _____________ хитар  -  ________________ 

6) Подвучене речи замени речима истог или сличног значења. 

Тихо говорити: ___________________________________________ 

Битан моменат: ___________________________________________ 

Тамна улица: ___________________________________________ 

7) Шта све означава именица лист у следећим реченицама: 

а) Откинуо сам лист на грани.  ____________________________________________ 

б) Окренула сам нови лист.  ____________________________________________ 

в) Прочитао сам лист у новинама.  ____________________________________________ 

 

  



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Решења: 
 

 

1) Досадан, незанимљив, неупечатљив... 

 

2) Карактеристика 

 

3)  

хладан   -  топао низак  -  висок 
лако   -  тешко горе  -  доле 
вредан   -  лењ спор  -  брз 

4) Град је леп у свитање. 

Јуче је падао град. 

 

5)  

ђак  -  ученик говорити  -  причати 

авлија  -  башта ићи -  ходати 

џак  -  врећа нархањен  -  сит 

компјутер  -  рачунар хитар  -  брз 

 

6) причати, испричати, рећи...  

тренутак, минут... 

мрачна, црна, тужна... 

 

7) а) лист као део биљке. 

б) нови почетак, ново поглавље у животу 

в) лист као папир, хартија 

 

 


