
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

ЗАМЕНИЦА 

1) У табелу запиши све личне заменице: 

једнина множина 

  

  

  

 

2) Подвуци личне заменице у следећим реченицама: 

Он је и даље мој друг. Хеј, ви касните! 

Где су они? Она и ја заједно певамо. 

Ја волим сладолед. Ми смо гости у Београду. 

Ти си геније! Они имају телефон. 

3) Напиши по једну реченицу са свако лице једнине и множине. 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

4) Допуни реченице заменицом ВИ из поштовања. 

Треба ли  _____  помоћ? 

Биће ми драго да  ____  угостим. 

Да ли сте  ____  Ленина мама? 

____   сте моја најдража учитељица! 

Могу ли  ____  прићи? 

____  се тиче прича. 

5) Препиши реченицу тако што ћеш уместо именице ставити заменицу. 

Осе лете. _______________ . Теле пасе. ________________ . 

Деда спава. _______________. Ана и Миа гледају филм. ________________. 
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6) Прочитај следеће реченице и стави потребну личну заменицу. 

а)  Зашто и  ____  нисте отишли на посао? 

б)  ____  су стигли у Нови Сад. 

в)  ____  смо набавили материјал. 

г)  Зашто је  ____  тужан? 

д)  ____  бих волела да добијем ту улогу! 

ђ)  Сатима су  ____  покушавале да полете. 

7) Подвуци личне заменице у следећим реченицама, а затим их препиши у табелу и одреди им 

лице, род и број. 

Ми смо победили на такмичењу. 

А ви останите целу ноћ будни. 

Они су отишли у свет да траже срећу. 

Оне су стигле у последњи час. 

Ја ћу слушати проферсорку. 

Ти си одговоран за своје двориште. 

 

Заменица Лице Род Број 

    

    

    

    

    

    

 

 

 



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Решења: 

 

1)  

једнина множина 

Ја Ми 

Ти Ви 

Он, она, оно Они, оне, она 

2)  

Он је и даље мој друг. Хеј,  ви касните! 

Где су они? Она и ја заједно певамо. 

Ја волим сладолед. Ми смо гости у Београду. 

Ти си геније! Они имају телефон. 

3) Ја спавам. Ми певамо. 

Ти седиш. Ви пливате. 

Он размишља. Они ручају. 

4) Треба ли  Вам  помоћ? 

Биће ми драго да  Вас  угостим. 

Да ли сте  Ви  Ленина мама? 

Ви   сте моја најдража учитељица! 

Могу ли  Вам  прићи? 

Вас  се тиче прича. 

5) Осе лете. → Оне лете. Теле пасе. → Оно пасе. 

Деда спава. → Он спава. Ана и Миа гледају филм. → Оне гледају филм. 

6) а) Зашто и  ви  нисте отишли на посао? 

б)  Они  су стигли у Нови Сад. 

в)  Ми  смо набавили материјал. 

г)  Зашто је  он  тужан? 

д)  Ја  бих волела да добијем ту улогу! 

ђ)  Сатима су  оне  покушавале да полете. 

7)  

Заменица Лице Род Број 

Ми 1.  Множина 

Ви 2.  Множина 

Они 3. Мушки Множина 

Оне 3. Женски Множина 

Ја 1.  Једнина 

Ти 2.  Једнина 

 


