
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

1) Подвуци придеве у реченици: 

Теодора је на тавану пронашла стару, пластичну, мамину лутку 

а) каква је лутка? __________________________________________________________ 

б) од чега је? _____________________________________________________________ 

в) чија је? ________________________________________________________________ 

г) Придеви стоје уз __________________  и означавају особине _______________, 

_____________ и __________________. 

2)  Прошири реченице придевима: 

Лишће пада на путиће. _________________________________________________________ 

Дечак шутира лопту. ___________________________________________________________ 

Бака је изашла из куће. ________________________________________________________ 

Птица цвркуће на грани. _______________________________________________________ 

3) Разврстај следеће придеве: 

Маријин    рибљи    Лазаров   зелено    гладак   цветна    Јанков   птичја   добар   Дуњина  мала 

      описни               присвојни 

______________ ________________ 

______________ ________________ 

______________ ________________ 

______________ ________________ 

______________ ________________ 

4) Допиши придеве у одговарајућем роду и броју: 

Имам ____________ хаљину,  

а желим ______________ ципеле. 

Имам _______________ аутиће, 

а желим ______________ ауто. 

Имам _______________ фризуру, 

а желим ______________ фризуру. 
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5) Разврстај придеве: 

плитак    слаба    оштро     спор     радостан     спретна      лепо     црвено       права   пажљива 

        женски                                         средњи                                          мушки   

 ______________                      ________________                      _________________ 

 ______________                      ________________                       _________________ 

 ______________                      ________________                       _________________ 

6) Препиши реченице тако што ћеш придеве у једнини заменити придевима у множини: 

Срећна девојка пева у мом дворишту.____________________________________________ 

Шарени лептир лети на шарени цвет._____________________________________________ 

Храбар ловац лови у опасној шуми._______________________________________________ 

Спретна мачка лови брзог миша._________________________________________________ 

7) Одреди род и број придева и именица: 

Придев и 
именица 

Род 
придева 

Род 
именице 

Број 
придева 

Број 
именице 

чист ваздух         

лепо море         

поучна књига         

зреле трешње         

тврд јастук         
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Решења: 

1) стара, пластична 

од пластике 

мамина 

именице….какво је, чије је и од чега је 

2) Шарено лишће пада на росне путице. 

Спретан дечак шутира шарену лопту. 

Стара бака је изашла из трошне куће. 

Распевана птица црвкуће на листопадној грани. 

3) Описни си: зелено, цветна, добар, мала, гладак 

Присвојни : Маријин, рибљи, Лазаров, Јанков, Дуњина 

4) свилену 

лапе 

мале 

велики 

чупаву 

уредну 

 

5)  

женски                                средњи                                      мушки   

 слаба                                   оштро                                        плитак 

 права                                  црвено                                        спор 

 пажљива                             лепо                                           радостан 

6) Срећне девојке певају у мојим двориштима. 

Шарени лепити лете на шарено цвеће. 

Храбри ловци лове у опасним шумама. 

Спретне мачке лове брзе мишеве. 

7)  

Придев и 
именица 

Род 
придева 

Род 
именице 

Број 
придева 

Број 
именице 

чист ваздух мушки мушки једнина једнина 

пролећна јутра средњи средњи множина множина 

поучна књига женски женски једнина једнина 

зреле трешње женски женски множина множина 

мекано јастуче средњи средњи једнина једнина 

 


