
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

УПРАВНИ И НЕУПРАВНИ ГОВОР 

1) Заокружи слово испред тачног одговора. 

Управни говор је: 

а) најважнија реченица у тексту 

б) тачно навођење нечијих речи 

в) када неко нешто говори  

2) Која три начина писања управног говора постоје? 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

3) У свакој следећиј реченици управни говор подвуци црвеном бојом, а ПР зеленом. 

а) Ово је моја књига, рече Марија. 

б) Невена је рекла: „Затвори прозор“! 

в) „Данас пре подне сам ишао у школу“, рече Игор, „а после подне ћу ићи на тренинг“. 

4) Следеће реченице су написане у управном говору, напиши их тако да будз у неуправном 

говору. 

а) Сања рече: „Деда буди добар“. 

___________________________________________________________ 

б) Бака упита Драгана: „Хоћеш ли доћи на вечеру“? 

___________________________________________________________ 

в) „Јана ће купити пециво“, рече мама. 

___________________________________________________________  
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5) Употреби одговарајуће знакове тамо да где је потребно да бу реченице биле правилно 

написане у управном говору. 

а) Ја ћу купити сладолед рече Милена 

б) Дуле рече Видео сам зеца 

в) Ишла сам у позориште рече бака градским превозом 

 

6) Дату реченицу напиши у управном говору на сва три начина. 

Нена је рекла мами да не иде у школу јер је болесна. 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

 

7) Пронађи правописне грешке у следећим реченицама: 

а) Зорана рече „Ивана колико имаш година“. 

__________________________________________________________ 

б) „Ово је мој нови ауто“ Рече Петар . 

__________________________________________________________ 

в) „Интересује ме“, Упита продавац , „Колико сте платили воће“. 

__________________________________________________________ 
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Решења: 

 

1) б)  

2)         1. пр уг 

2 . уг пр 

3. уг пр уг 

 

3) а) Ово је моја књига, рече Марија. 

б) Невена је рекла: „Затвори прозор“! 

в) „Данас пре подне сам ишао у школу“, рече Игор, „а после подне ћу ићи на тренинг“. 

 

4) а) Сања је рекла деди да буде добар. 

б) Бака је питала Драгана да ли хоће да дође на вечеру. 

в) Мама је рекла да ће Јана купити пециво. 

 

5) а) „Ја ћу купити сладолед“, рече Милена. 

б) Дуле рече: „Видео сам зеца“. 

в) „Ишла сам у позориште“, рече бака, „градским превозом“. 

 

6) 1. Нена је рекла мами: „Не идем у школу јер сам болесна“. 

2. „Не идем у школу јер сам болесна“, рече Нена мами. 

3. „Не идем у школу“, рече Нена мами, „јер сам болесна“. 

 

7) а) Зорана речеч „Ивана колико имаш година_“. 

б) „Ово је мој нови ауто.“, рече Петар . 

в) „Интересује ме“, упита продавац , „колико сте платили воће?“. 

 


