СТАНДАРДИЗОВАНИ ТЕСТ ЗНАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
(провера усвојеност наставних садржаја обрађених у току првог разреда)

Напиши своје име и презиме писаним словима ћирилице:
____________________________________________

Две козе

2) Аутор басне је _______________________________________________.

1СЈ.1.2.5.

Среле се две козе на узаној стази. Изнад стазе беше стена усправна као зид.
Испод њих дубока провалија.
Замислише се козе: шта сад да раде? Нису се могле окренути да би се
вратиле одакле су кренуле. Зато једна коза леже и опружи се по земљи, а друга
пажљиво пређе преко ње.
Тако обе одоше живе и здраве својим путем.
Доситеј Обрадовић
1) Наслов ове басне је ___________________________________________.

1СЈ.1.2.2. 1СЈ.1.2.3. 1СЈ.1.2.4.

1. Пажљиво прочитај следећи текст, па затим допуни реченице и одговори на
питања после текста.

1СЈ.1.3.2.

3) Тема басне је ________________________________________________.
4) Ликови басне су______________________________________________
__/2

Срећни смо јер смо поново заједно.

1СЈ.1.3.1.
1СЈ.1.3.3.

2. Дату реченицу препиши писаним словима:

__/2

_________________________________________________

кроз београд протичу реке сава и дунав. изнад њега се уздиже планина авала.
овај лепи град је престоница србије.

Шта је у торби

Не претрчавај улицу

Ура, Милош је стигао први

Алекса је отишао у село

__/2

1СЈ.1.3.3.

4. Упиши одговарајући знак на крају датих реченице.

1СЈ.1.3.4.

3. Дати текст је погрешно написан малим словима. Заокружи слова за која
мислиш да би требало да буду велика.

__/2

напред
светло
мала
дугачко

велика
тамно
кратко
назад

__/2

снажан- __________________

кућа - _________________________

ђак- _____________________

оџак- __________________________

Мали див
Одговори на питања (zаокружи слово
испред тачног одговора).
Текст „Мали див“ је:
а) загонетка
б) прича
в) песма.

Ја сам сада највећи
У свој окoлини,
Сви сте моја дечица,
Тако ми се чини.
Има људи високих,
Ал' оваквих нема,
И мој отац сад би ми
Био до колена.

__/2

1СЈ.2.5.3.

8. Прочитај текст:

__/2

1СЈ.2.4.8.

7. Поред сваке речи допиши реч која има слично значење:

1СЈ.2.3.2.

6. Дате речи допуни одговарајућим словом ( ч, ћ, ђ и џ) и добићеш тачне
изразе.
ма___
бу___
___ип
___уп

Колико стихова има овај текст?
___________________________________
Колико строфа има овај текст?
___________________________________

Јована свима говори да је најпаметнија.

искрена

Марија неће да позајми оловку.

себична

Софија је признала да је погрешила.

хвалисава

_____ Јарчеви гурнуше роговима један на другога и оба падоше у воду.
_____ Срела се на брвну два јарца.
_____ Склони се! – викну један.
_____ Преко дубоког потока наместили људи брвно.
_____ Склони се ти, ја нећу!
Проценат постигнућа:

__/2

1СЈ.3.5.2.

10. На линији испред реченица упиши бројеве од 1 до 5, тако да добијеш
причу.

Збир остварених бодова:

__/2

1СЈ.3.5.1.

9. Линијом повежи реченице какве су следеће девојчице:

Укупан број бодова: 20

1СЈ.1.4.4.

5. Повежи речи тако да добијеш парове који имају супротно значење.

__/2

