
Учитељски факултет у Лепосавићу 

Правопис 

Проф. др Александра Костић Тмушић 

Име и презиме студента: _________________________________________________ 

 

Провера знања: 

 

1.  Подвуците исправно написане речи:  

 такорећи,суперсила, сладоледџија, улудо, ранг листа, одјутрос, одјутрос, а камоли, а 

камоли, у ствари, светло-сиви, нагоре. 

 

2. Подвуците неисправно написане речи:  

 фиксидеја, ауто-рели, фото-монтажа, авиосаобраћај, ауто-електричар, радио-таласи, 

радиоактиван, веш-машина, фотоопрема. 

 

3. Водећи рачуна о спојеном и одвојеном писању речи, препиши правилно 

следеће изразе: 

којекакав, гдеко, одприлике, ниоткуд, најлакши, малопре, насред, штошта, у крај 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     4. Заокружи слова испред правилно написаних властитих имена: 

а) Саудијска арабија     д) Савски Венац (део Београда) 

б) Конак кнеза Милоша    ђ) Горски вијенац 

в) Ресавска Пећина     е) Храм светог Саве 

г) Змај од Ноћаја     ж) Фрушка гора 

 

     5. Напиши компративе придева: 

а) тесан _______________________ б) добар _______________________ 

в) врућ _______________________  г) далек _______________________ 

д) љубак ______________________ ђ) грдан _______________________ 

 



     6.  Раставите речи на слогове: 

 а) грандиозан_________________ в) уобразити ___________________ 

 б) дрхтавица ___________________ г) медицински _________________ 

 

     7. Препиши правилно речи које су неправилно написане: 

нисаким, свастици, председник, предчас, одписати, отшуњатисе, пронаћиће, 

подтачка, подеок 

______________________________________________________________________________ 

 

     8.  Напишите исправно писаним словима имена улица и тргова: 

 цветни трг _____________________________________ 

 улица љутице богдана ______________________________________ 

 булеваржртава фашизма __________________________________ 

 улицаплатана ________________________________________ 

 улицанародних хероја _______________________________________ 

 

     9.  Подвуците исправно написане речи: 

 предпоставка, хемијски, каиш, фиока, шорц, вијолина, диета, радио, азиски 

 

     10. Подвуците исправно написане глаголске облике: 

 незнајући, одби, обријтесе, онбидошо, мибикупили, вибистепрочитали, лећићемо, 

омогућићемо, нехтевши, дозивајући 

 

      11. Подвуците исправно написане речи: 

 меч лопта, ауто-стоп, видео-пројектор, фото-ћелија, моно-нуклеоза, аутохипноза, 

патент оловка, фус-нота, мини фудбал 

 

      12. Подвуците неисправно написане речи: 

 хапс, хвалити (недостајати), неприменљив, непримењив, подшишати, љутство, 

малочас, обрашчић, бонбона, обожаваоц 

 

      13. Употреби правилно велико и мало слово напочетку речи: 



 нова година, хабзбуршка монархија, света гора, првибалканскират, света тројица, бечки 

књижевни договор, сеча кнезова, индијанац, индијац, илирски покрет 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

     14. Раставите речи као да су на крају реда: 

 братство ____________________  Озрен__________________   просјак ______________ 

 трамвај _________________  маскембал ________________  последице ______________ 

 

     15. Заокружи слова испред примера који су тачно подељени на слогове: 

           а) и - сте - ра - ти в) пот - пред - сед - ник 

           б) бо - гат - ство г) и - зло - ми – ти 

 


