
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. 
 

1) Одреди реченицу по значељу и облику: 

а) Анастасија свира. 

б) Децо, не прескачите ограду! 

в) Када ћемо ићи на излет? 

2) Одреди врсту именица: 

а) Дунав ________ б) грање __________ в) вода __________ 

г) гвожђе ________ д) Милена _________ ђ) телад ___________ 

3) Из датог текста разврстај придеве: 

 

Мали Саша обожава кошарку. Редовно тренира у градској хали и у школском дворишту. Саша 

воли кошарку и лопта му је дража од гумених играчака и млечних чоколада. 

 

Описни придеви – ____________________________ 

Градивни придеви – ____________________________ 

Присвојни придеви – ____________________________ 

 

 

4) У следећим реченицама подвучене именице замени личним именицама. 

а) Нела залива цвеће. _____________________________ 

б) Зоран и Огњен играју тенис. _____________________________ 

в) Пиле се излегло из јајета. _____________________________ 

 

5) Одреди глаголско време дате реченице и напиши је у остала два времена. 

Марица купује хаљину. ___________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

6) Напиши скраћенице за следеће речи:  

Километар ______ и тако даље ________ 

Доктор _________ динар ______ 

И слично _______ број ______ 
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7) Дате реченице напиши у одричном облику. 

а) Зоран воли тв емисију о животињама. 

___________________________________ 

б) И Сандра је љубитељ таквих емисија. 

___________________________________ 

 

8) Одреди службу речи у реченицама. 

 

а) Саша сутра путује у Лесковац. б) Јасна стрпљиво учи пливање у базену. 

 

    _________________________________ ______________________________________ 

 

9) Пронађи и подвуци атрибуте у тексту. 

 

Свуда расту дрвени, камени и челични мостови. Они спајају две усамљене обале реке. 

Саградила их је човекова рука. 

 

10) Одреди службу речи у реченицама. 

а) Две другарице певају. б) Мали Бошко данас вредно учи у соби. 

 

________________________ _______________________________________ 

 

11) Допуни реченице основним и редним бројевима. 

а) Гоца је убрала детелину са ___ листа. 

б) Децембар је ___ месец у години. 

 

12) Подвуци број у свакој реченици и одреди његову службу. 

а) Два зечића се тркају. _______________ 

б) Шаренко је први. __________________ 

в) Други је спорији. __________________ 
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Решења: 

 

1)  

 значење облик 

а) обавештајна потврдна 

б) узвична одрична 

в)  упитна потврдна 

 

2) а) властита 

б) заједничка 

в) заједничка 

г) заједничка 

д) властита 

ђ) заједничка 

 

3) Описни придеви – мали 

Градивни придеви – гумених, млечних 

Присвојни придеви – школском, градској 

 

4) а) Она залива цвеће. 

б) Они играју тенис. 

в) Оно се излегло из јајета. 

 

 

5)   Марица купује хаљину. – садашње време 

 Марица је купила хаљину. – прошло време 

 Марица ће купити хаљину. – будуће време 

 

6) Км, итд, др, дин, и сл, бр 

 

7) а) Зоран не воли тв емисију о животињама. 
б) И Сандра није љубитељ таквих емисија. 
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8) а) Саша сутра путује у Лесковац. б) Јасна стрпљиво учи пливање у базену. 

 
субјекат   ПОВ  предикат  ПОМ    субјекат   атрибут  предикат  објекат  ПОМ 

 

9) Свуда расту дрвени, камени и челични мостови. Они спајају две усамљене обале реке. 

Саградила их је човекова рука. 

 

10) а) две – број, другарице – именица, певају – глагол 

б)мали – придев, Бошко – именица, данас – прилог за време, вредно – прилог за начин, учи – 

глагол, у – предлог, соби – именица. 

 

11) а) 4 

б) 12 

 

12)  

а) Два зечића се тркају. - основни 

б) Шаренко је први. - редни 

в) Други је спорији. - редни 

 

 

 


