
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Име и презиме________________________________________  

РЕЧЕНИЦЕ - ОБЛИК И ЗНАЧЕЊЕ 

 

1) на крај реченице додај одговарајући правописни знак: 

Брзо се очешљај   

Колико кошта ова књига  

Јааоо, ударио сам се  

Да ли је данас Тамарин рођендан 

Нисам научио песму  

2) Повежи : 

Ура, стигао је воз  упитна потврдна реченица 

Данас ћу ручати шпагете  обавештајна потврдна реченица 

Марија није дошла у школу  заповедна одрична реченица 

Не отварај прозор  обавештајна одрична реченица 

Да ли ћу данас стићи на тренинг  узвична потврдна реченица 
 

3) Потврдну реченицу подвуци плавом, а одричну реченицу подвуци црвеном бојом: 

На рођендану нису били Лука и Лена. 

Бака је направила дивне колаче. 

Огњен није отишао на тренинг. 

Мила је одговорила на питања. 

Данас идем на базен 

4) Напиши правилно писаним словима следеће реченице: 

ја не ћу да идем на зимовање   _____________________________________________ 

лепа је рекла да неможе кући _______________________________________________ 

не мој се плашити пса  ______________________________________________________ 

ја немогу да идем на излет __________________________________________________ 

дали знаш колико имамо часова _____________________________________________ 

5) Поред сваке реченице напиши каква је по значењу и облику: 

Када идемо на музичко? ___________________     ____________________ 

Ура, идемо на рођендан ! __________________     ____________________ 

Не затварај прозор!  _______________________     ____________________ 

Научили смо писана слова __________________     ____________________ 

Мама ми није купила књигу _________________    ____________________ 
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Решење: 

1) ! 

? 

! 

? 

. 

2)  

Ура, стигао је воз  - узвична потврдна реченица 
Данас ћу ручати шпагете - обавештајна потврдна реченица 
Марија није дошла у школу - обавештајна одрична реченица 
Не отварај прозор - заповедна одрична реченица 
Да ли ћу данас стићи на тренинг - упитна потврдна реченица 

 
3) На рођендану нису били Лука и Лена.- подвучена црвеном 

Бака је направила дивне колаче. - подвучена плавом 

               Огњен није отишао на тренинг. - подвучена црвеном 

               Мила је одговорила на питања. - подвучена плавом 

                Данас идем на базен - подвучена плавом 

4) Ја нећу да идем на зимовање. 

Лепа је рекла да не може кући. 

Немој се плашити пса. 

Ја не могу да идем на излет. 

Да ли знаш колико имамо часова? 

 

5) упита потврдна 

узвична потврдна 

заповедна одрична 

обавештајна потврдна 

обавештајна одрична 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


