ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Име и презиме ученика ________________________________
1. Разврстај наведене речи на просте, изведене и сложене:
путник, сан, сањати, путовање, допутовати, путопис, сањар, пут
а) просте речи: _______________________________________
б) изведене речи: _____________________________________
в) сложене речи: _____________________________________

(3)

2. Допуни наведене групе гласова:
а) задњонепчани: __, __, х
б) сонанти: __, __, __, __, л, н, __, __
в) предњонепчани: __, љ, __, ђ, __, __, __, ж, __

(3)

3. Попуни табелу одговарајућим звучним/безвучним парњаком:
Звучни
Б
Ж
Џ
/
/
/
сугласници
Безвучни
К
Т
Ћ
Ф
Х
Ц
сугласници
(3)
4. Подвуци речи у којима се јавља слоготворно р:
нарцис, срна, црв, врећа, цртање, цвркут, врт, врата.

(1)

5. Напиши које су гласовне промене извршене у следећим речима:
а) ЗАДАЦИ ____________________, ______________________, __________________
б) ГРОЖЂЕ _________________________, ___________________________________
в) ПРЕДРАЖЕ ________________________________________________
г) ВРАПЦА __________________________, _______________________________
д) БЕО ______________________________________________
(5)
6. Подвуци глаголе у наведеним реченицама и напиши у ком се глаголском облику
налазе:
а) Марко и Ненад су отишли у шетњу.
_____________________________________________________________________
б) Када ће бака стићи?
_____________________________________________________________________
в) Они беху на станици, кад воз стаде.
__________________________________________ ________________________

(4)

7. Одреди врсте речи у реченици:
Младен долази са братом на нашу рођенданску прославу.
Младен ________________________; долази ______________________________
са _____________________________; братом ______________________________
на _____________________________; нашу ________________________________
школску _____________________; прославу _____________________________
(4)
8. Повежи реченице са врстом којој припадају.
а) Жива била!

упитна реченица

б) Како се зовеш?

узвична реченица

в) Пази, иде ауто!

обавештајна реченица

г) За три дана ћемо отпутовати.

заповедна реченица

д) Затвори прозор!

жељна реченица

(5)

9. Напиши правилно следећу реченицу.
Мина моја нај млађа сестра са никим неволи да учи.
__________________________________________________________________
(3)

РЕШЕЊЕ
1. а) просте речи: сан, пут
б) изведене речи: путник, сањати, путовање, сањар
в) сложене речи: допутовати, путопис
2. а) задњонепчани: к, г, х
б) сонанти: в, р, ј, л, н, љ, њ, м
в) предњонепчани: ј, љ, њ, ђ, ћ, џ, ч, ж, ш
3.
Звучни
Б
сугласници
Безвучни
П
сугласници

Г

Д

Ж

Ђ

Џ

/

/

/

К

Т

Ш

Ћ

Ч

Ф

Х

Ц

4. срна, црв, цртање, цвркут, врт
5. а) сибиларизација, непостојано а, губљење сугласника
б) јотовање, једначење сугласника по месту изговора
в) палатализација
г) једначење сугласника по звучности, непостојано а
д) прелазак л у о
6. а) Марко и Ненад су отишли у шетњу. перфекат.
б) Када ће бака стићи?

футур I

в) Они беху на станици, кад воз стаде.
беху – имперфекат, стаде – аорист
7. Младен – властита именица; долази – глагол; са – предлог; братом – заједничка именица; на –
предлог; нашу – присвојна заменица; школску – присвојни придев; прославу – заједничка
именица.
8. а) Жива била! – жељна реченица;
б) Како се зовеш? – упитна реченица;
в) Пази, иде ауто! – узвична реченица
г) За три дана ћемо отпутовати. – обавештајна реченица
д) Затвори прозор! – заповедна реченица
9. Мина, моја најмлађа сестра, ни са ким не воли да учи

