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Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

ПИСАЊЕ ПРИСВОЈНИХ ПРИДЕВА -ЕВ, -ОВ, ИН  

1) Придеве изведене од властитих именица наставком -ен, -ов, -ин пишемо 

______________________________________________________________ 

Присвојне придеве који се завршавају са -ски, -шки, и -чки пишемо 

______________________________________________________________ 

2) Напиши присвојне придеве изведене од следећих властитих имена, тако да се по роду и броју 

слажу са речима наведеним у заградама: 

Јелена _______________  (торба) 

Милош _______________  (албум) 

Горан _______________  (ауто) 

Миња _______________  (књига) 

Јован _______________  (јакна) 

Ана      _______________  (мачка) 

3) Од следећих властитих именица направи присвојне придеве: 

 

Јужна Морава _______________  (обала) 

Златар _______________  (сир) 

Нови Сад _______________  (улице) 

Лесковац _______________  (роштиљ) 

Ниш _______________  (округ) 

Јастребац      _______________  (кајмак) 

4) Допуни реченице тако да именицу у загради претвориш у присвојни придев: 

Послужићу се (Марија)  ______________  кофером. 

Послушали смо (Милош)  _____________  савет и купили смо ту књигу. 

Нову Годину смо провели у (Иван)  ___________  кући. 

Спремамо изненађење за (Драган)  _____________  рођендан.  

Путоваћемо (Урош)  ____________  аутомобилом. 
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5) Препиши писаним словима латинице примере, водећи рачуна када је почетно слово мало, а 

када велико. 

маријин бицикл: ________________________________________ 

сремски песник: ________________________________________ 

филипова оловка: ________________________________________ 

апатински сокови: ________________________________________ 

топличин венац: ________________________________________ 

ужичка пршута: ________________________________________ 

6) Допуни реченице присвојним придевима изведеним од властитих именица. 

Моја бака је сачувала неколико (Пирот)  _______________  ћилима. 

Туристи хвале (Нови Пазар)  __________________ мантије. 

На екскурзији смо посетили два (Фрушка гора)  __________________ манастира. 

Добили смо (Лесковац)  ________________  ајвар. 

Мој нови друг се доселио из (Банат)  _________________  дела Војводине. 

Пролазио сам (Ужице)  ___________  крајем и пео се на (Златибор) ______________ врхове. 
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Решења: 

1) ... великом почетним словом 

... малим почетним словом 

 

2) Јеленина торба 

Милошев албум 

Горанов ауто 

Мињина књига 

Јованова јакна 

Анина мачка 

 

3) јужноморавска обала 

златарски сир 

новосадске улице 

лесковачки роштиљ 

нишки округ 

јастребачки кајмак 

 

4) Маријаниним 

Милошев 

Ивановој 

Драганов 

Урошевим 

 

5) (писаним словима латинице) 

Marijin bicikl 

sremski pesnik 

Filipova olovka 

apatinski sokovi 

Toplicin venac 

uzicka prsuta  

 

6) пиротских 

новопазарске 

фрушкогорских 

лесковачки 

банатског 

ужичким      златиборске 

 


