
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                               Име и презиме:____________________________________ 

ОПИСНИ И ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ 

1) Подвуци описне придеве 

јак      бабин     свилена     Иванина      лепа       хитра       бакина       танка       школска       шарена    

2) Допуни следеће реченице описним придевима: 

Стигла је _______________  јесен. 

Опада са дрвећа  ____________  лишће, ____________ кестен и  _____________ жир. 

3) Прошири реченице описним придевима : 

Лептир шири крила.  ___________________________________________________________ 

Пчела лети на цвет. ____________________________________________________________ 

4) Од следећих именица направи описне придеве: 

девојчица ____________________           лопта ___________________________ 

цвет _________________________          зец ______________________________ 

5) Напиши придеве супротног значења: 

млад ___________________                 висок _________________________ 

мршав __________________                 срећан ________________________ 

6) Напиши пет реченица, о тренутном годишњем добу где ћеш употребити што више описних 

пидева. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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7) Подвуци присвојне придеве: 

Јованина сестра се игра 

Ово је Милина торба. 

Идеш ли на школски базен. 

Донеси ми Хеленину свеску. 

8) Спој присвојне придеве са одговарајућим именицама: 

багремов      сајам 

ужичка     кућица 

златарски   плодови 

београдски   мед 

јежева    пршута 

морски    сир 

9) Од следећих именица напиши присвојне придеве: 

Јулија ________________    Београд ___________________   Јован  _____________________ 

Шабац _______________     Милица ___________________   Чешка _____________________ 

10) Допуни празнине одговарајућим обликом присвојног придева: 

Који језик се говори у фирми? У фирми се говори____________________ језик. ( Француска) 

Чији су аутомобили? Аутомобили су _____________________. ( Јапан) 

Чије је позориште? Позориште је _____________________________. ( Нови Сад) 

Чија храна има пуно сира. Пуно сира има _________________________ храна.( Италија ) 

11) Напиши две реченице о својим пријателјима у којима ћеш употребити присвојне придеве: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Решење:  

1) јак, свилена, лепа , хитра, танка,  шарена 

2) Стигла је тмурна јесен. 

Опада са дрвећа  жуто лишће, браон кестење и  зеленкасти жир. 

3) Нпр: Шарени и раздрагани лептир шири светлуцава крила. 

Нпр: Вредна пчела лети на шарени цвет. 

4) девојчицин, лоптаст, цветни, зечији 

5) стар, низак, дебео, несрећан 

6) Нпр: Стигла је сива јесен. Жуто и увело лишће је свуда око нас. Све је сада у жутим и 

наранџастим тоновима. Природа се одмара од врелог лета. Најлепша јесен је у парку.  

7) Јованина, Милина, школски, Хеленину 

8) багремов   -  мед 

ужичка  -  пршута 

златарски - сир 

београдски - сајам 

јежева  - кућица 

морски  - плодови 

9) Јулијин, београдски, Јованов, шабачки, Миличин, чешки 

10) француски, јапански, новосадски, италијанска 

11) Нпр: Моја најбоља другарица се зове Сања, А Сањина сестра зове се Мила. Милин и 

Сањин отац је школски домар. 

 


