
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

ИМЕНСКИ И ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ 

1) Заокружи слово испред реченица у којима је предикат исказан само глаголом. 

а) Петар свира. г) Дува хладна Кошава. 

б) Млеко је топло. д) Птице су певале 

в) Поток је брз. ђ) Филм је занимљив. 

2) Допуни реченице: 

 

а) Именицом у служби предиката 

Марко је ___________ . 

Орао је ____________ . 

Снег је ____________. 

 

б) Придевом у служби предиката 

Емилија је ___________ . 

Ружа је __________ . 

Врабац је ___________ . 

 

3) Подвуци именски део предиката. 

Ланина коса је дуга и смеђа. 

Он је талентован фудбалер. 

Вук је опасно дивља животиња. 

Марко и Милош су одлични кошаркаши. 

Марица је одлична пливачица.  
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4) Одреди врсту подвучене речи у предикату. 

а) Цвеће мирише. ___________ 

б) Јесен је ветровита ___________ 

в) Аутић је твој. ___________ 

г) Вечери су хладне. ___________ 

д) Представа се одужила. ___________ 

ђ) Књига је занимљива. ___________ 

е) Часови су почели. ___________ 

ж) Кум Драган је учитељ. ___________ 

 

 

5) Доврши започете реченице глаголски и именским предикатом. 

ГЛАГОЛСКИ ПР. ИМЕНСКИ ПР. 

Сава _________ Сави ________ 

Ви ___________ Ви ________ 

Ауто _________ Ауто _________ 

Јесен ________ Јесен ________ 

Марко _______ Марко ________ 

 

6) Напиши по две реченице о својим другарима у којима ћеш употребити: 

а) глаголски предикат 

_____________________________________________________________________ 

б) именски предикат 

_____________________________________________________________________ 

 

7) Замени у реченици глаголски предикат именским и обрнуто. 

а) Цвет је мирисао. ______________________________ 

б) Ђорђе је добро трчао. ______________________________ 

в) Ана је тенисерка. ______________________________ 

г) занимљив задатак је лако решити. ______________________________ 
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Решења: 

 

1) а,    г,    д 
 

2) а) Именицом у служби предиката 

Марко је ђак. 

Орао је птица. 

Снег је падавина. 

 

б) Придевом у служби предиката 

Емилија је вредна. 

Ружа је мирисна. 

Врабац је мали. 

 

3)  

Ланина коса је дуга и смеђа. 

Он је талентован фудбалер. 

Вук је опасно дивља животиња. 

Марко и Милош су одлични кошаркаши. 

Марица је одлична пливачица. 

4) а) Г б) И в) И г) И 

д) Г ђ) И е) Г  ж) И 

5)  

ГЛАГОЛСКИ ПР. ИМЕНСКИ ПР. 

Сава тече. Сави је хладно. 

Ви говорите. Ви сте паметни. 

Ауто иде. Ауто је црвен. 

Јесен почиње. Јесен је ветровита. 

Марко чита. Марко је ђак. 

 

6) а) Другарство се развија током целог живота. 

б) Игра лоптом је омиљена у мом друштву. 

 

7) а) Цвет је миришљав. 

б) Ђорђе је добар тркач. 

в) Ана добро игра тенис. 

г) Занимљив задатак се лако решава. 

 


