
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

РЕЧЕНИЦЕ 

1) Спој линијама. 

Сара тренира. Просто проширена реченица  

Пас радосно маше репом. Проста реченица 

Сликарка прави изложбу и излаже радове. 

2) Напиши какве су по саставу следеће реченице: 

 

а) Сунце сија. ____________________________ 

б) Сара тренира.  ____________________________ 

в) Школска табла је лоше обрисана.  ____________________________ 

г) Данас је падала велика киша и дувао је јак ветар.  ____________________________ 

д) Олујни ветар носи увело лишће и ломи гране.  ____________________________ 

ђ) Сваки дан Милена чита добру књигу.  ____________________________ 

3) Упиши у кружић одговарајуће реченичне знаке. 

а) Хоћеш ли колач 

б) Хеј, пожури у школу 

в) Брзо отвори прозор 

г) Купила сам књигу  
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4) Одреди врсту следећих реченица: 

а) Немам ништа са тим догађајем.  _____________________________ 

б) Зар га ниси видео јуче?  _____________________________ 

в) Затвори прозор!  _____________________________ 

г) Пожури учитељица прозива!  _____________________________ 

5) Напиши реченице у одричном облику и обрнуто. 

а) Аутобус није стигао на станицу. 

_________________________________ 

 

б) Ивана хоће да спава. 

_________________________________ 

 

в) Принц је дошао по Снежану. 

_________________________________ 

 

г) Медвед иде у пећину. 

_________________________________ 

 

6) Одреди врсту речи у датој реченици. 

Три веселе другарице се санкају, а ми гледамо. 

 

три _________________ 

веселе _________________ 

другарице _________________ 

се санкају _________________ 

ми _________________ 

гледамо _________________ 

 

7) Одреди службу речи у датој реченици. 

Упорна девојчица је јуче тешко ухватила маче у дворишту. 

 

упорна _________________ 

девојчица _________________ 

је ухватила _________________ 

јуче _________________ 

тешко _________________ 

маче _________________ 

у дворишту _________________ 
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Решења: 

 

1)  
Сара тренира.     Просто проширена реченица  

Пас радосно маше репом.    Проста реченица 

Сликарка прави изложбу и излаже радове. 

2) а) проста 

б) проста 

в) просто проширена 

г) сложене  

д) сложене 

ђ) просто проширена 

3) а) ? 

б) ! 

в) ! 

г) . 

4) а) потврдна 

б) упитна 

в) заповедна 

г) узвична 

5) а) Аутобус је стигао на станицу 

б) Ивана неће да спава. 

в) Принц није дошао по Снежану. 

г) Медвед не иде у пећину. 

6) три број 

веселе придев 

другарице именица 

се санкају глагол 

ми заменица 

гледамо глагол 

7) упорна атрибут 

девојчица субјекат 

је ухватила предикат 

јуче ПОВ 

тешко ПОН 

маче објекат 

у дворишту ПОМ 

 


