Придеви – контролни задатак Име и презиме: ____________________________________
1) Прошири реченицу описним придевима:
________________ птице лете ______________ небом и шире своја _______________ крила.
2) Уз дате именице упиши одговарајуће придеве. Одреди им род и број:

именица
ташна
дечаци
одела
хаљина
пилићи

придев

род

број

3) Од датих именица изведи присвојне придеве:
Славица __________________
Бојан _____________________
Златибор__________________
Копаоник __________________
4) Препиши реченице тако да придеве у њим замениш придевима супротног значења:
Ана је купила светлу хаљину.____________________________________________________________
Ставила је у велику кесу.________________________________________________________________
Срећно лице продавачице ју је поздравило._______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5) За дате придеве, напиши придеве сличног значења:
недужан ______________________
доброћудан ___________________
радан ________________________
хитар ________________________
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6) Допуни реченице придевом:

Мала Јована трчи по ___________________ стази, са собом носи _________________ играчку и
__________________ кликере.
На пут смо понели _________________ торбе са __________________ точкићима.
На прозорима стоји ___________________ саксија са ____________________ подметачем.
7) Препиши правилно дате реченице:
ЂОРЂЕ ЈЕ ШЕТАО САВСКИМ КЕЈОМ И ПОСМАТРАО СРЕМСКУ РАВНИЦУ.
ТАЊИНА И СОФИЈИНА МАМА УВЕК КУПУЈЕ ЗЛАТАРСКИ СИР И УЖИЧКУ ПРШУТУ.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8) Подвуци придеве и разврстај их у табелу:
Мира је прославила успешно десети рођендан. За прославу је обукла сестрину плаву хаљину и
Јованине кожне сандале са гуменим ђоном. Мирина мама је направила укусну торту. Срећна
Мира од родитеља је добила златну наруквицу.

описни придеви

градивни придеви

присвојни придеви
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Решења:
1) нпр. лепе, плавим, шарена
2)
именица
ташна
дечаци
одела
хаљина
пилићи

придев
кожна
весели
лепа
шарена
жути

род
женски
мушки
средњи
женски
средњи

број
једнина
множина
множина
једнина
множина

3) Славичин
Бојанов
златиборски
копаонички
4) Ана је купила тамну хаљину.
Ставила је у малу кесу.
Тужно лице продавачице ју је поздравило.
5) невин
добар, добронамеран
вредан
брз
6) нпр. земљаној, гумену, стаклене.
кожне, металним
глинена, пластичним
7) Ђорђе је шетаоСавским кејом и посматрао сремску равницу.
Софијина мама увек купује златарски сир и ужички пршут.
8)
описни придеви
успешно
плаву
укусну
срећна

градивни придеви
кожне
гуменим
златним

присвојни придеви
сестрину
Мирина
Јованине
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