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У којем од датих низова речи су само 

описни придеви? Описни придеви се налазе 

у следећем низу:

 отворен, страшна, опасан, занимљив;

 школска, занимљива, мирисно, ведар;

 кратак, радостан, Филипов, мамин;

 чоколадни, водени, кисело, сладак.

Шта су придеви?

  Врста речи којима се означавају имена 

бића, предмета и појава.

  Врста речи које ближе описују именицу 

и говоре какво је нешто и чије је нешто.

  Врста речи која означава радњу, стање 

или збивање.

  Врста речи која означава колико има 

нечега или које је по реду неко биће, 

предмет или појам.

Колико придева има у датој реченици из 

„Бајке о Раку Кројачу”?

Сашићу ти шарену хаљину, пуну жутих, 

црвених, белих и плавих тачкица. 

У датој реченици има:

 пет,

 једанаест,

 четири,

 један.

Којој врсти речи припадају подвучене 

речи у датој реченици?

Милица је угледала дивно, шарено створење 

како пати у затвореном, пренатрпаном

акваријуму. Подвучене речи припадају:

 именицама,

 бројевима,

 придевима,

 глаголима.

36.35.

34.33.

Придеви

Српски језик 3. разред тренинг 03
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Колико описних придева има у пословици: 

„Ватра је добар слуга, али лош господар”? У 

пословици има:

 два,

 три,

 ниједан,

 пет.

Уз коју врсту речи стоје придеви и ближе 

их одређују? Придеви стоје:

 уз глаголе,

 уз именице,

 уз бројеве,

 уз све врсте речи.

Којој врсти придева припада придев 

сунчан? Придев сунчан припада:

 градивним придевима,

 присвојним придевима,

 описним придевима,

 описним и градивним придевима.

Којег рода је придев у загонетки: „Црно 

уже по земљи пуже”? Придев је:

 средњег рода,

 мушког рода,

 женског рода,

 није могуће одредити.

40.39.

38.37.
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У којем роду и броју је подвучена именица из 

народне приповетке „Седам прутова”?

Видевши да ће бити зло и наопако, отац се 

веома забрину. Једанпут скупи синове око 

себе, па им показа седам прутова чврсто 

повезаних у један сноп и рече…

Род и број именице је:

  заједничка именица у мушком роду 

множине,

  градивна именице у мушком роду 

множине,

  заједничка именица у мушком роду 

једнине,

збирна именица у мушком роду једнине.

Шта су присвојни придеви? Присвојни 

придеви су:

  речи које означавају од које је грађе 

нешто начињено;

 речи које стоје уз властите именице;

 речи које означавају припадност;

 речи које означавају какво је нешто.

У којем од датих низова су само присвојни 

придеви? Присвојни придеви су у следећем 

низу:

 разигран, распеван, умиљат, весео;

 Ђурђина, Унин, Михајлово, дедини;

 Анин, комшијин, чоколадна, мамин;

 високо, ниско, широко, уско.

Ако је именица уз коју стоји придев у 

женском роду једнине, у којем роду треба 

да буде придев? Придев треба да буде:

 у средњем роду једнине,

 у женском роду множине,

 у женском роду једнине,

 у мушком роду једнине.

44.43.

42.41.
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У којем низу речи се налазе само градивни 

придеви? Градивни придеви су у следећем 

низу:

 сламнати, сребрно, псећи, зелена;

 шећерна, челично, сестрин, сомборски;

 дрвени, пешчана, Тришин, Петров;

 златно, камени, водена, свилене.

У којој пословици је употребљен градивни 

придев? 

 Без алата нема заната.

 Ко добро чини, боље дочека.

 Лепа реч и гвоздена врата отвара.

 Договор кућу гради.

Како се називају придеви који означавају 

материју или грађу од које је нешто 

направљено? То су:

 градивни придеви,

 описни придеви,

 присвојни придеви,

 градивни и описни придеви.

У којој реченици је употребљен присвојни 

придев?

 Лукав као лисица.

  Читали смо одломак из књиге Бранка 

Ћопића.

  Марко Краљевић је јунак српске 

народне књижевности.

  Сир, јогурт и павлака производе се од 

млека.

48.47.

46.45.
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Како се правилно речима записује број 

614? Правилно је:

 шесто четрнаест,

 шестсточетрнаест,

 шестсто четрнаест,

 шесто четрнест.

Како гласи назив за слова и гласове А, Е, И, 

О и У? То су:

 сугласници,

 самогласници,

 слогови,

 речи.

Колико слова има азбука? Азбука има:

 двадесет,

 25,

 тридесет,

 28.

Који је низ скраћеница правописно 

правилно написан? Правилно је написан 

следећи низ:

 др., бр, год., стр., ОШ, dm

 др, бр., год., стр., ОШ, dm

 др, бр., год., стр., О.Ш., dm

 др, бр., год., стр, О.Ш., dm.

84.83.

82.81.

Правопис
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Део које речи је правилно пренесен у нов 

ред? Правилно је пренесен:

 напи-

     сао

 одговори-

     о

 о-

     дговорио

 напи

    -сао

Колико слогова има у речи првомајски? 

Има их:

 четири,

 два,

 пет,

 три.

Која од датих реченица је правописно 

правилно написана?

  Комшиски пас Џеки који живи у 

дрвеној кућици има много идеја.

  Комшијски пас Џеки кои живи у 

дрвеној кућици има много идеја.

  Комшијски пас Џеки који живи у 

дрвеној кућици има много идеја.

  Комшијски пас Џеки који живи у 

дрвеној кућици има много идеа.

Колико сугласника има у азбуци? Има их:

 25,

 5,

 30,

 6.

88.87.

86.85.
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Која реч је правилно подељена на слогове? 

Правилно је подељена:

 Ко-па-оник,

 Ко-па-о-ник,

 Копа-оник,

 Копа-о-ник.

Која реч је правилно подељена на слогове?

Правилно је подељена:

 мате-ма-ти-ка,

 ма-те-ма-ти-ка,

 ма-тема-тика,

 ма-тема-ти-ка.

Која реченица је правописно правилно 

написана?

  У рецепту за палачинке на 51. стр. 

пише да је за смесу потребно 200 g 

брашна, 12  l киселе воде, 2 dl млека.

  У рецепту за палачинке на 51. стр 

пише да је за смесу потребно 200 gr. 

брашна, 12 l киселе воде, 2 dl млека.

  У рецепту за палачинке на 51. стр. 

пише да је за смесу потребно 200 g 

брашна, 12 лит. киселе воде, 2 dl млека.

  У рецепту за палачинке на 51. стр. 

пише да је за смесу потребно 200g 

брашна, 12 l киселе воде, 2dl млека.

Која од датих реченица је правописно 

правилно написана?

  Јована и Милица су ученице О.Ш. „21. 

октобар” у сремским Карловцима, 

живописном сремском градићу на десној 

обали Дунава.

  Јована и Милица су ученице ОШ „21. октобар” 

у Сремским Карловцима, живописном 

сремском градићу на десној обали Дунава.

  Јована и Милица су ученице ОШ „21 октобар” 

у Сремским Карловцима, живописном 

Сремском градићу на десној обали Дунава.

  Јована и Милица су ученице ОШ „21. Октобар” 

у Сремским Карловцима, живописном 

сремском градићу на десној обали Дунава.

92.91.

90.89.
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Која реченица је правописно правилно 
написана?

  Михајло и Марта су се прошле године 

преселили из Улице Липа на Трг 

српских владара.

  Михајло и Марта су се прошле године 

преселили из Улице Липа на Трг 

Српских Владара.

  Михајло и Марта су се прошле године 

преселили из Улице липа на Трг српских 

владара.

  Михајло и Марта су се прошле године 

преселили из Улице липа на Трг 

Српских владара.

Која од датих реченица је правописно 
правилно написана?

  Не волим да причам о томе, јер не знам 

да ли сам у праву, али ја сам то чула од 

моjих родитеља и ја им верујем.

  Неволим да причам о томе, јер незнам 

да ли сам у праву, али ја сам то чула од 

моjих родитеља и ја им верујем.

  Неволим да причам о томе, јер незнам 

дали сам у праву, али ја сам то чула од 

моjих родитеља и ја им верујем.

  Не волим да причам о томе, јер незнам 

да ли сам у праву, али ја сам то чула од 

моjих родитеља и ја им верујем.

Kако се преноси део речи на крају реда 
у нов ред? Преноси се:

 на граници слога и са цртицом, 

 на почетку слога,

 на крају речи,

  на последњем слову у речи и са 

цртицом.

Kоја реченица је правописно правилно 
написана?

  Од седамнест мостова у Вршцу, Вршчани 

су најпоноснији на мост који је подигнут 

крајем XIX века

  Од седамнаест мостова у Вршцу, вршчани 

су најпоноснији на мост који је подигнут 

крајем XIX века

  Од седамнаест мостова у Вршцу, Вршчани 

су најпоноснији на мост који је подигнут 

крајем XIX века.

  Од седамнаест мостова у Вршцу, Вршчани 

су најпоноснији на мост који је подигнут 

крајем XIX. века

96.95.

94.93.
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Одговор: отворен, страшна, опасан, 
занимљив.

Придеви су речи које ближе описују именице 
и говоре какво је нешто и чије је нешто. 
Описни придеви означавају какво је нешто.
Придеви који означавају чије је нешто 
називају се присвојни придеви (Филипов, 
мамин…). 

Одговор: Врста речи које ближе 
описују именицу и говоре какво је нешто 
и чије је нешто.

Придеви су врста речи које ближе описују 
именицу и говоре какво је нешто и чије је 
нешто. Глаголи су врста речи која означава 
радњу, стање или збивање. Именице су 
врста речи којима се означавају имена бића, 
предмета и појава. Бројеви су врста речи која 
означава колико има нечега или које је по реду 
неко биће, предмет или појам. 

Одговор: пет придева.

У датој реченици има пет придева. То су 
описни придеви: шарену, жутих, црвених, 
белих, плавих. Придев шарену стоји уз 
именицу хаљина и ближе је одређује, а 
придеви жутих, црвених, белих, плавих стоје 
уз именицу тачкица. 

Одговор: придевима.

Придеви су врста речи које стоје уз именицу 
и ближе је одређују. У наведеној реченици 
описана је именица створење речима дивно 
и шарено и именица акваријум придевима 
затворен и пренатрпан. 

У којем од датих низова речи су само 
описни придеви? Описни придеви се налазе 
у следећем низу:

 отворен, страшна, опасан, занимљив;
 школска, занимљива, мирисно, ведар;
 кратак, радостан, Филипов, мамин;
 чоколадни, водени, кисело, сладак.

Шта су придеви?

  Врста речи којима се означавају имена 
бића, предмета и појава.

  Врста речи које ближе описују именицу 
и говоре какво је нешто и чије је нешто.

  Врста речи која означава радњу, стање 
или збивање.

  Врста речи која означава колико има 
нечега или које је по реду неко биће, 
предмет или појам.

Колико придева има у датој реченици из 
„Бајке о Раку Кројачу”?
Сашићу ти шарену хаљину, пуну жутих, 
црвених, белих и плавих тачкица. 
У датој реченици има:

 пет,
 једанаест,
 четири,
 један.

Којој врсти речи припадају подвучене 
речи у датој реченици?
Милица је угледала дивно, шарено створење 
како пати у затвореном, пренатрпаном
акваријуму. Подвучене речи припадају:

 именицама,
 бројевима,
 придевима,
 глаголима.

36.35.

34.33.

Придеви

Српски језик 3. разред тренинг 03
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Одговор: два придева.

Описни придеви означавају какво је нешто. 
У пословици: „Ватра је добар слуга, али лош 
господар” описни придеви су добар и лош. То 
су и једини придеви у овој реченици.

Одговор: уз именице.

Придеви су врста речи које ближе описују / 
одређују именице. Придеви се слажу у роду 
и броју са именицом уз коју стоје. Слагање 
у роду и броју с именицом уз коју стоји 
значи да придев треба да буде истог рода као 
именица (мушког, женског или средњег) и 
да буде истог броја - да буде у једнини ако 
је именица у једнини, или у множини ако је 
именица уз коју стоји у множини.

Одговор: описним придевима.

Описни придеви означавају какво је нешто. 
Придев сунчан означава какво је нешто. 
На пример, сунчан дан, сунчани сат и сл. 
Градивни придеви означавају од које је грађе 
или материјала нешто начињено. Градивни 
придеви настали су од градивних именица. 
Присвојни придеви означавају припадност, 
чије је нешто или чији је неко. 

Одговор: средњег рода.

Придеви се слажу у роду и броју са 
именицом уз коју стоје. Којег је рода и броја 
именица, тог је рода и броја и придев који 
уз њу стоји. Придеви имају облике за три 
рода (мушки, женски и средњи) и облике за 
два броја (једнину и множину). Придев црно
слаже се у роду и броју са именицом средњег 
рода у једнини уже.

Колико описних придева има у пословици: 
„Ватра је добар слуга, али лош господар”? У 
пословици има:

 два,
 три,
 ниједан,
 пет.

Уз коју врсту речи стоје придеви и ближе 
их одређују? Придеви стоје:

 уз глаголе,
 уз именице,
 уз бројеве,
 уз све врсте речи.

Којој врсти придева припада придев 
сунчан? Придев сунчан припада:

 градивним придевима,
 присвојним придевима,
 описним придевима,
 описним и градивним придевима.

Којег рода је придев у загонетки: „Црно 
уже по земљи пуже”? Придев је:

 средњег рода,
 мушког рода,
 женског рода,
 није могуће одредити.

40.39.

38.37.
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Одговор: заједничка именица у 
мушком роду множине.

Заједничке именице означавају заједничка 
имена за више бића, предмета и појава које 
имају заједничке особине. Пишемо их малим 
почетним словом. Именица прутова написана 
је у мушком роду множине.

Одговор: речи које означавају 
припадност.

Присвојни придеви су врста речи која 
означава припадност, чије је нешто или чији 
је неко.

Одговор: Ђурђина, Унин, Михајлово, 
дедини.

Придеви су речи које ближе описују именице 
и говоре какво је нешто и чије је нешто. 
Присвојни придеви означавају припадност, 
чије је нешто или чији је неко. Присвојни 
придеви Ђурђина, Унин, Михајлово изведени 
су од личних имена (Ђурђа, Уна, Михајло). 
Од заједничке именице деда изведен је 
присвојни придев дедини. Присвојни придеви 
који се завршавају на -ов, -ев, -ин, а настали 
су од властитих именица, пишу се великим 
почетним словом.

Одговор: у женском роду једнине.

Придеви имају облике за три рода (мушки, 
женски и средњи) и облике за два броја 
(једнину и множину). Придеви се слажу у 
роду и броју са именицом уз коју стоје. Ког 
је рода и броја именица, тог је рода и броја и 
придев који уз њу стоји.

У којем роду и броју је подвучена именица из 
народне приповетке „Седам прутова”?
Видевши да ће бити зло и наопако, отац се 
веома забрину. Једанпут скупи синове око 
себе, па им показа седам прутова чврсто 
повезаних у један сноп и рече…
Род и број именице је:

  заједничка именица у мушком роду 
множине,
  градивна именице у мушком роду 
множине,
  заједничка именица у мушком роду 
једнине,
збирна именица у мушком роду једнине.

Шта су присвојни придеви? Присвојни 
придеви су:

  речи које означавају од које је грађе 
нешто начињено;

 речи које стоје уз властите именице;
 речи које означавају припадност;
 речи које означавају какво је нешто.

У којем од датих низова су само присвојни 
придеви? Присвојни придеви су у следећем 
низу:

 разигран, распеван, умиљат, весео;
 Ђурђина, Унин, Михајлово, дедини;
 Анин, комшијин, чоколадна, мамин;
 високо, ниско, широко, уско.

Ако је именица уз коју стоји придев у 
женском роду једнине, у којем роду треба 
да буде придев? Придев треба да буде:

 у средњем роду једнине,
 у женском роду множине,
 у женском роду једнине,
 у мушком роду једнине.

44.43.

42.41.
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Одговор:  златно, камени, водена, 
свилене.

Градивни придеви настали су од градивних 
именица. Градивни придеви означавају од 
које је грађе или материјала нешто начињено. 
Од градивних именица злато, камен, вода и 
свила настали су градивни придеви златно, 
камени, водена, свилене.

Одговор: Лепа реч и гвоздена врата 
отвара.

Градивни придеви означавају од које је 
грађе / материје нешто начињено. Градивни 
придеви настали су од градивних именица. 
У пословици: „Лепа реч и гвоздена врата 
отвара”, употребљен је градивни придев 
гвоздена. Уочавамо везу између именице 
и градивног придева: врата од гвожђа – 
гвоздена врата.

Одговор: градивни придеви.

Градивни придеви означавају од које је грађе 
или материјала нешто начињено. Градивни 
придеви настали су од градивних именица. 
Описни придеви означавају какво је нешто. 
Присвојни придеви означавају припадност, 
чије је нешто или чији је неко.

Одговор: Марко Краљевић је јунак 
српске народне књижевности.

Придеви су речи које ближе описују именице 
и говоре какво је нешто и чије је нешто. 
Присвојни придеви означавају припадност, 
чије је нешто или чији је неко. Присвојни 
придев српске налази се у наведеној 
реченици о Марку Краљевићу.

У којем низу речи се налазе само градивни 
придеви? Градивни придеви су у следећем 
низу:

 сламнати, сребрно, псећи, зелена;
 шећерна, челично, сестрин, сомборски;
 дрвени, пешчана, Тришин, Петров;
 златно, камени, водена, свилене.

У којој пословици је употребљен градивни 
придев? 

 Без алата нема заната.
 Ко добро чини, боље дочека.
 Лепа реч и гвоздена врата отвара.
 Договор кућу гради.

Како се називају придеви који означавају 
материју или грађу од које је нешто 
направљено? То су:

 градивни придеви,
 описни придеви,
 присвојни придеви,
 градивни и описни придеви.

У којој реченици је употребљен присвојни 
придев?

 Лукав као лисица.
  Читали смо одломак из књиге Бранка 
Ћопића.

  Марко Краљевић је јунак српске 
народне књижевности.

  Сир, јогурт и павлака производе се од 
млека.

48.47.

46.45.
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Одговор: шестсто четрнаест.

Број 614 речима се правилно записује 
шестсто четрнаест. Шестсто је основни број 
600 (исправан облик је и шест стотина). Само 
у писању понавља се сугласничка група ст 
у броју шестсто и редном броју шестстоти. 
Удвојено ст пише се ради разликовања 
основног броја 600 од редног броја 6. У 
изговору се ст чује само једном. Шесто (6.) 
је средњи род редног броја шести, и тада се 
цифра пише с тачком. Број 14 правилно се 
записује четрнаест. Бројеви до двадесет и 
бројеви који означавају десетице и стотине 
пишу се састављено: један (1), једанаест (11), 
двадесет (20), сто (100), двеста (200), четиристо 
(400), шестсто (600)… Десетице пишемо 
одвојено од стотина.

Одговор: самогласници.

Гласове делимо на самогласнике и 
сугласнике. Самогласници су гласови који 
могу дуго да се изговарају. Самогласници у 
српском језику су: А, Е, И, О, У. 

Одговор: тридесет слова.

Глас је најмањи део речи. Сваком гласу 
одговара једно слово. Слова у српском језику 
су: А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж, З, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н, 
Њ, О, П, Р, С, Т, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш. Има их 
укупно тридесет. 

Одговор: др, бр., год., стр., ОШ, dm

Скраћене речи називају се скраћенице. Неке речи 
можемо скратити на једно слово, два слова или 
више слова. Иза неких скраћеница се пише тачка, 
а иза неких не. Скраћеница речи доктор пише се 
малим словима ћирилице или латинице без тачке. 
Скраћенице за речи број, година и страна пишу се 
малим словима латинице или ћирилице с тачком. 
Скраћеница за годину може имати једно или три 
слова – г. или год. Скраћеница за страницу има 
три слова. Скраћеница за основну или средњу 
школу пише се великим словима без тачке, ОШ 
и СШ. Скраћенице за мере пишу се малим 
словима латинице или ћирилице. Ако их пишемо 
малим словима латинице, пишемо их без тачке. 
Ако се пишу малим словима ћирилице, могу 
да буду написане с тачком или без тачке. 
Скраћеница за дециметар, мерну јединицу 
за дужину, може да се пише малим словима 
латинице dm или малим словима ћирилице дм. 
или дм, са тачком или без ње.

Како се правилно речима записује број 
614? Правилно је:

 шесто четрнаест,
 шестсточетрнаест,
 шестсто четрнаест,
 шесто четрнест.

Како гласи назив за слова и гласове А, Е, И, 
О и У? То су:

 сугласници,
 самогласници,
 слогови,
 речи.

Колико слова има азбука? Азбука има:

 двадесет,
 двадесет пет,
 тридесет,
 двадесет осам.

Који је низ скраћеница правописно 
правилно написан? Правилно је написан 
следећи низ:

 др., бр, год., стр., ОШ, dm
 др, бр., год., стр., ОШ, dm
 др, бр., год., стр., О.Ш., dm
 др, бр., год., стр, О.Ш., dm.

84.83.

82.81.

Правопис

Српски језик 3. разред тренинг 06
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Одговор: напи-
                        сао.

Када у писању реч од више гласова поделимо 
да бисмо један њен део пренели у нови 
ред, онда то увек чинимо на граници слога. 
Прекидање речи на крају реда обележава се 
цртицом (-). У нови ред се не преноси само 
један самогласник или само један сугласник, 
а ни скуп сугласника без самогласника. Не 
растављамо самогласник од сугласника који 
је испред њега. 

Одговор: четири слога.

Реч може имати један слог, два слога или 
више слогова. Слог чини један, два или више 
гласова изговорених једним отварањем уста. 
Носилац слога је најчешће самогласник. 
Сваки слог може имати један самогласник. 
Један слог може чинити и један самогласник. 
У речи има онолико слогова колико у њој има 
самогласника. У неким речима сугласник р 
може бити носилац слога и тада се назива 
слоготворно р. Реч првомајски правилно ћемо 
поделити на слогове овако: пр-во-мај-ски.

Одговор: Комшијски пас Џеки који 
живи у дрвеној кућици има много идеја.

Правописно је правилно написана реченица 
Комшијски пас Џеки који живи у дрвеној 
кућици има много идеја. Од заједничке 
именице комшија присвојни придев је 
комшијски. Основа именице комшија 
завршава се на ј. Зато се сугласник Ј обавезно 
пише и у облику присвојног придева 
комшијски. Сугласник Ј пишемо између 
самогласника О и И, на пример у речи који. 
Сугласник Ј пишемо у речи идеја, идеји, 
идеју, идејом, идејни итд.

Одговор: 25 сугласника.

Гласове делимо на самогласнике и 
сугласнике. У српском језику има 25 
сугласника. То су гласови: Б, В, Г, Д, Ђ, Ж, З, Ј, 
К, Л, Љ, М, Н, Њ, П, Р, С, Т, Ћ, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш.

Део које речи је правилно пренесен у нов 
ред? Правилно је пренесен:

 напи-
     сао

 одговори-
     о

 о-
     дговорио

напи
    -сао

Колико слогова има у речи првомајски? 
Има их:

 четири,
 два,
 пет,
 три.

Која од датих реченица је правописно 
правилно написана?

  Комшиски пас Џеки који живи у 
дрвеној кућици има много идеја.
  Комшијски пас Џеки кои живи у 
дрвеној кућици има много идеја.
  Комшијски пас Џеки који живи у 
дрвеној кућици има много идеја.
  Комшијски пас Џеки који живи у 
дрвеној кућици има много идеа.

Колико сугласника има у азбуци? Има их:

 25,
 5,
 30,
 6.

88.87.

86.85.
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Одговор: Ко-па-о-ник.

Носилац слога је самогласник. Један слог 
може чинити и један самогласник. У речи 
има онолико слогова колико у њој има 
самогласника. Сваки слог мора имати 
један самогласник. На слогове је правилно 
подељена реч Ко-па-о-ник.

Одговор: ма-те-ма-ти-ка.

На слогове је правилно подељена реч ма-те-ма-ти-ка. 
Слог чини један, два или више гласова изговорених 
једним отварањем уста. Носилац слога је самогласник. 
Сваки слог може имати један самогласник. Један слог 
може чинити и један самогласник. У речи најчешће 
има онолико слогова колико у њој има самогласника.

Одговор: У рецепту за палачинке на 
51. стр. пише да је за смесу потребно 
200 g брашна, 12  l киселе воде, 2 dl 
млека.

Правописно је правилно написана 
реченица: У рецепту за палачинке на 51. стр. 
пише да је за смесу потребно 200 g брашна,12  l киселе воде, 2 dl млека. Скраћенице за 
мере пишу се малим словима латинице или 
ћирилице. Ако их пишемо малим словима 
латинице, пишемо их без тачке. Ако се 
пишу малим словима ћирилице, могу да 
буду написане с тачком или без тачке. 
Скраћеница за литар, мерну јединицу за 
запремину течности, може да се пише 
малим словом латинице l без тачке или 
малим словом ћирилице л. или л, са тачком 
или без тачке.

Одговор: Јована и Милица су ученице ОШ „21. 
октобар” у Сремским Карловцима, живописном 
сремском градићу на десној обали Дунава.

Правописно је правилно написана реченица Јована 
и Милица су ученице ОШ „21. октобар” у Сремским 
Карловцима, живописном сремском градићу на 
десној обали Дунава. Скраћеница за основну школу 
пише се великим словима ОШ, без тачке. Иза 
редног броја морамо ставити тачку. У вишечланим 
географским називима, као што је то у имену града 
Сремски Карловци, прва реч се пише великим 
почетним словом. Остале речи се пишу великим 
почетним словом ако су властито име (Карловци), а 
малим почетним словом ако су заједничке именице. 
Присвојни придев сремски (градић) пишемо малим 
почетним словом, јер је изведен од личног имена Срем, 
а завршава се на -ски. Присвојни придеви изведени од 
личних имена који се завршавају на -ски, -шки, -чки 
пишу се малим почетним словом.

Која реч је правилно подељена на слогове? 
Правилно је подељена:

 Ко-па-оник,
 Ко-па-о-ник,
 Копа-оник,
 Копа-о-ник.

Која реч је правилно подељена на слогове?
Правилно је подељена:

 мате-ма-ти-ка,
 ма-те-ма-ти-ка,
 ма-тема-тика,
 ма-тема-ти-ка.

Која реченица је правописно правилно 
написана?

  У рецепту за палачинке на 51. стр. 
пише да је за смесу потребно 200 g 
брашна, 12  l киселе воде, 2 dl млека.
  У рецепту за палачинке на 51. стр 
пише да је за смесу потребно 200 gr. 
брашна, 12 l киселе воде, 2 dl млека.
  У рецепту за палачинке на 51. стр. 
пише да је за смесу потребно 200 g 
брашна, 12 лит. киселе воде, 2 dl млека.
  У рецепту за палачинке на 51. стр. 
пише да је за смесу потребно 200g 
брашна, 12 l киселе воде, 2dl млека.

Која од датих реченица је правописно 
правилно написана?

  Јована и Милица су ученице О.Ш. „21. 
октобар” у сремским Карловцима, 
живописном сремском градићу на десној 
обали Дунава.
  Јована и Милица су ученице ОШ „21. октобар” 
у Сремским Карловцима, живописном 
сремском градићу на десној обали Дунава.
  Јована и Милица су ученице ОШ „21 октобар” 
у Сремским Карловцима, живописном 
Сремском градићу на десној обали Дунава.
  Јована и Милица су ученице ОШ „21. Октобар” 
у Сремским Карловцима, живописном 
сремском градићу на десној обали Дунава.

92.91.

90.89.
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Одговор: Михајло и Марта су се 
прошле године преселили из Улице липа 
на Трг српских владара.

Правописно је правилно написана реченица 
Михајло и Марта су се прошле године 
преселили из Улице липа на Трг српских 
владара. У називима улица и тргова само се 
прва реч пише великим почетним словом, 
а од осталих речи великом словом пишемо 
само оне које су властита имена. 

Одговор: Не волим да причам о томе, 
јер не знам да ли сам у праву, али ја сам то 
чула од моjих родитеља и ја им верујем.

Правописно је правилно написана реченица: Не 
волим да причам о томе, јер не знам да ли сам 
у праву, али ја сам то чула од моjих родитеља и 
ја им верујем. Глаголи волети и знати се у овој 
реченици налазе у одричном облику. Реч не 
пише се одвојено од глагола (не волим, не знам). 
Реч не пише се спојено са глаголом у следећим 
случајевима: нећу, немој, немам и нисам. 

Одговор: на граници слога и са 
цртицом.

Једна реч може да се састоји од једног 
гласа или више гласова. Када, у писању, 
реч од више гласова поделимо да бисмо 
један њен део пренели у нови ред, 
онда то увек чинимо на граници слога. 
Прекидање речи на крају реда обележава 
се цртицом (-). У нови ред се не преноси 
само један самогласник или само један 
сугласник, а ни скуп сугласника без 
самогласника (не: пасу-с, него: па-сус, не: 
ради-о, него: ра-дио). Једносложне речи се 
не растављају (миш, рад, хлад, мрак, прст). 
Не растављамо самогласник од сугласника 
који је испред њега (не: књиг-а, него: књи-
га, не: стол-ови, него: столо-ви).

Одговор: Од седамнаест мостова у Вршцу, 
Вршчани су најпоноснији на мост који је 
подигнут крајем XIX века.

Правописно је правилно написана реченица: 
Од седамнаест мостова у Вршцу, Вршчани су 
најпоноснији на мост који је подигнут крајем XIX 
века. У овој реченици правилно је написан број 
седамнаест, имена становника града Вршца написана 
су великим почетним словом, римске цифре за XIX 
век написане су без тачке. Реченица почиње великим 
словом, а завршава се тачком. Тачка је правописни 
знак који се пише на крају обавештајних реченица. 

Која реченица је правописно правилно 
написана?

  Михајло и Марта су се прошле године 
преселили из Улице Липа на Трг 
српских владара.
  Михајло и Марта су се прошле године 
преселили из Улице Липа на Трг 
Српских Владара.
  Михајло и Марта су се прошле године 
преселили из Улице липа на Трг српских 
владара.
  Михајло и Марта су се прошле године 
преселили из Улице липа на Трг 
Српских владара.

Која од датих реченица је правописно 
правилно написана?

  Не волим да причам о томе, јер не знам 
да ли сам у праву, али ја сам то чула од 
моjих родитеља и ја им верујем.

  Неволим да причам о томе, јер незнам 
да ли сам у праву, али ја сам то чула од 
моjих родитеља и ја им верујем.

  Неволим да причам о томе, јер незнам 
дали сам у праву, али ја сам то чула од 
моjих родитеља и ја им верујем.

  Не волим да причам о томе, јер незнам 
да ли сам у праву, али ја сам то чула од 
моjих родитеља и ја им верујем.

Kако се преноси део речи на крају реда 
у нов ред? Преноси се:

 на граници слога и са цртицом, 
 на почетку слога,
 на крају речи,
  на последњем слову у речи и са 
цртицом.

Kоја реченица је правописно правилно 
написана?

  Од седамнест мостова у Вршцу, Вршчани 
су најпоноснији на мост који је подигнут 
крајем XIX века
  Од седамнаест мостова у Вршцу, вршчани 
су најпоноснији на мост који је подигнут 
крајем XIX века
  Од седамнаест мостова у Вршцу, Вршчани 
су најпоноснији на мост који је подигнут 
крајем XIX века.
  Од седамнаест мостова у Вршцу, Вршчани 
су најпоноснији на мост који је подигнут 
крајем XIX. века

96.95.

94.93.
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