
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

СУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ 

1) Подвуци субјекат једном, а предикат двема цртама. 

а) Чамац је плутао реком. 

б) Катарина је певала у хору. 

в) Јесен је почела. 

г) Радови су почели на путу. 

2) Допуни реченице личним заменицама и напиши шта запажаш. 

а) ______су добри момци. 

б) ____ и ____ смо најбољи тенисери. 

в) ______ је певала са њим. 

г) ______ идемо у пети разред. 

_____________________________________________________ 

3) Скрати реченице тако да остану само субјекат и предикат. 

а) Данас бака иде весело до пијаце да купи поврће. 

б) У рано јутро мирисаће топле крофне у Мариној пекари. 

в) Мој друг је био врло себичан. 

г) Сваког дана тата вредно поправља компјутер.  

4) Допуни реченице датим глаголима у личном глаголском облику. 

а) ________ Виктор. в) Урош ________ у Београду. 

   звати се   родити се 

б) Марија ______ хокеј? г) Милан ________ на турниру. 

               тренирати   учествовати 
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5) Напиши реченице о зими у којима су дате речи: 

а) Субјекат 

Деда Мраз _________________________________________ 

Ирваси _________________________________________ 

Снег _________________________________________ 

 

б) Предикат 

Носи _________________________________________ 

Лете _________________________________________ 

Пада _________________________________________ 

 

6) У наведеним реченицама субјекат је изостављен. Уз сваку реченицу напиши реч која је у 

служби субјекта и одреди која је врста речи. 

а)  _________  је тражио помоћ од доктора.  ______________ 

б)  _________ су добили утакмицу. ______________ 

в)  _________ не ради вечерас.  ______________ 

г)  _________  путујемо у Италију. ______________ 

  

 

7) Одреди  службу и врсту речи у следећој реченици. 

 

Јесењи пљусак испрљао је бакине прозоре. 

Реч Служба речи Врста речи 

   

   

   

   

 

  



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Решења: 

 

1) а) Чамац је плутао реком. 

б) Катарина је певала у хору. 

в) Јесен је почела. 

г) Радови су почели на путу. 

2) а) Они су добри момци. 

б) Ти  и ја смо најбољи тенисери. 

в) Она  је певала са њим. 

г) Ми идемо у пети разред. 

 Личне заменице имају службу субјекта. 

3) а) Бака иде. б) Мирисаће крофне. 

в) Друг је био. г) Тата поправља 

4) а) Зовем се Виктор. в) Урош је рођен у Београду  

б) Марија тренира хокеј? г) Милан ће учествовати на турниру 

5) а) Деда Мраз спрема поклоне за децу. 

 Вредни ирваси лете по небу. 

 Ледени снег је покрио кров зграде. 

б) Деда мраз носи поклоне. 

 Пахуље лете по парку. 

 Ситан снег пада са неба. 

6) Дечак  именица 

Они заменица 

Мила властита именица 

Ми заменица 

7)  

Реч Служба речи Врста речи 

Јесењи Атрибут Придев (присвојни) 

Пљусак Субјенат Именица 

Испрљао је Предикат Глагол 

Бакине Атрибут  Придев 

Прозоре Објекат Именица 

 


