
 

Тест за ученике 4. разреда основне школе 

 

 

 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема „Прошлост Србије“ 

 

 

 

 
 



1. У наведеној реченици подвуци придеве. 

 

Чуо их је како ужурбани корачају, смрзнути снег је шкрипао под њиховим чизмама 

од лисичјег крзна. 

 

 
 

2. Одреди којој врсти именица припадају подвучене именице у реченици. 

 

Град се звао Рас, а дечак Растко. 

 

а) градивне именице 

б) заједничке именице  

в) збирне именице 

г) властите именице 

 

 

3. У следећој реченици подвуци прилошку одредбу за место. 

 

Сунце је западало над равницом Срема. 

 

 

 

4. У следећој реченици подвуци број. 

 

Знали су да има два мечета, јер се са њима играла ту, недалеко, на једној 

висоравни. 

 

 

 

5. У којој реченици су правилно употребљени знаци навода? 

Заокружи тачан одговор. 

 

а) „Тако је“, рекла је кнегиња Ана и пољубила Растка са сузама у очима, знала сам 

да си храбар. 

б) „Тако је“, рекла је кнегиња Ана и пољубила Растка са сузама у очима, „знала сам 

да си храбар. 

в) „Тако је“, рекла је кнегиња Ана и пољубила Растка са сузама у очима, „знала сам 

да си храбар“. 

г) „Тако је“, рекла је кнегиња Ана и пољубила Растка са сузама у очима, знала сам 

да си храбар“. 



Прочитај одломак из приче „Стефаново дрво“ која је део књиге „Књига за 

Марка“ Светлане Велмар Јанковић и одговори на питања. 

 

Шта је све млади Стефан Лазаревић морао да истрпи после страшног пораза српске 

војске на Косову, на Видовдан, 15. јуна 1389. (по старом календару), и после погибије 

свог оца, кнеза Лазара, испричаће вам други приповедачи. Моје је да вам кажем да је 

трпео и претрпео много више него што је могао и да замисли. У жељи да заштити своје 

поражено племе и свој дом морао је да подноси надмоћ и сулу победника, Турака, који су 

му посекли оца на Косову. Морао је, једно време, да буде и у њиховој служби. Ипак, 

после свих тих грдних мука, телесних и душевних, доживео је да, још једном, уједини 

многе српске крајеве у јаку државу. Добио је, од грчког цара, титулу деспота и, као 

Деспот Стефан Лазаревић, владао је и Београдом. Тада је први пут Београд постао српска 

престоница од које је, као је остало записано, Деспот Стефан направио праву рајску 

башту. Обновљена, његова кула стоји и данас на Калемегдану.  

Од те је куле у јуну 1419. године, дакле три деценије после Боја на Косову, 

посматрао залазак дунца над ушћем Саве у Дунав. Био је радостан и захвалан Богу што 

му је помогао да изврши своју тешку дужност. Ујединио је, још једном, српске земље око 

Мораве и, јужније, према Византији и према мору. Подигао је Београд из рушевина и, за 

заједничку борбу против Турака, успео да придобије и Угре и Бугаре, чак и неке босанске 

владаре. У свом манастиру Ресава-Манасији уредио је праву школу у којој су се 

преписивале старе књиге. У то доба, штампарије још нису биле измишљене. 

Наратовао се, видео и преживео многе страхоте али је вратио наду међу своје 

саплеменике, Србе.  

Бриделе су му старе ране свуда по телу а он је 

шапутао речи молитве-захвалнице Богу на небесима, 

оцу славном у смрти, мудрој мајци која је увек била 

уз њега али и дрвету и његовом човечуљку који су 

непрестено бдели над његовом судбином. 

- Хвала и теби, моје дрво – тихо је говорио 

Деспот Стефан, наш последњи моћни средњовековни 

владар и чувени писац. – Хвала ти, душе дрвета које 

си ме прво научило да будем храбар и стрпљив и у 

трпљењу. И истрајан. Посвећујем ти своје мисли али 

и своју поему „Слово љубве“.   

Сунце је западало над равницом Срема. Негде 

далеко, у прастарим шумама близу града Крушевца, 

једно дрво је неуморно шуморило нарочитим 

шумором. Слало је поздрав свом штићенику и 

заштитнику, великом Деспоту Стефану Лазаревићу. 

 



6. Зашто су се старе књиге у време владавине Стефана Лазаревића 

преписивале? 

 

Књиге су се преписивале _____________________________________ 

 

__________________________________________________________ . 

 

 

 

7. Када је први пут Београд постао српска престоница? 

Заокружи тачан одговор. 

 

а) у време Стефана Првовенчаног 

б) у време Стефана Душана Силног 

в) у време Стефана Лазаревића 

г) у време Стефана Уроша III 

 

8. Прочитај реченицу и размисли о значењу подвучене речи у њој? 

У жељи да заштити своје поражено племе и свој дом морао је да подноси надмоћ и 

сулу победника, Турака, који су му посекли оца на Косову. 

 

Која реч најбоље замењује подвучену реч? 

Заокружи тачан одговор. 

 

а) народ 

б) пријатељи 

в) породица 

г) рођаци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прочитај одломак из приче „Дечак и соко“, која је део књиге „Књига за 

Марка“ Светлане Велмар Јанковић и одговори на 

питања. 

 

Прича се да је српски цар Стефан Душан Силни увек, на 

левом рамену, носио сокола који се звао Муња. У шетњи, у 

лову, у рату. И кад је обедовао. И кад је писао. Ти знаш, 

драги читаоче, да је дечак из ове приче постао тај цар, први 

кога смо имали. Знаш и то да је његов отац, Стефан Урош III, 

прогледао и био изгласан за краља. Кад се он 1321. године 

крунисао, као његов савладар и млади краљ крунисан је и 

Душан. Тада је имао 13 а кад је проглашен за цара, 1346, 38 

година. Његов отац је, у знак захвалности Господу који му је 

повратио вид, како је веровао, подигао на Косову манастир Дечане. По том манастиру се 

после назвао краљ Стефан Дечански.   

Цар Душан је био најмоћнији српски владар пре но што су Турци почели да освајају 

Балкан. Владао је 24 године и за то време створио велику српску државу. Већу него што 

ће бити било кад касније. Много већу но што је Србија данас. Освојио је покрајине које 

сада припадају другим земљама: Бугарској, Грчкој, Македонији, Албанији, Босни. 

Саставио је чувени Душанов законик према коме се живело, радило и судило и у XIV и у 

XV веку не само у српским него и у другим регијама на Балакану. 

Умро је изненада, у пуној слави и снази, 1355. године. Истог дана је нестао и његов 

соко, Муња. Они који су били уз цара када је умирао, причали су да се, после цареве 

смрти, Муња винуо ка небу и више се никад није вратио.  

 

9. Зашто је краљ Стефан Урош III добио име краљ Стефан Дечански? 

 

Добио је име краљ Стефан Дечански _____________________________ 

 

_____________________________________________________________ . 

 

 

10. По ком документу се у XIV и у XV веку живело, радило и судило у 

српским и у другим регијама на Балкану? 

Заокружи тачан одговор. 

 

а) по Хиландарском типику 

б) по Душановом законику 

в) по Урошевом законику 

г) по Мирослављевом јеванђељу 


