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Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

ПРОВЕРА ЗНАЊА 2. 
 

1) Попуни табелу: 

Реченица Значење Облик 

Избриши таблу!   

Ко неће да учествује на турниру?   

Срећно вам било!   

Ана не ради у тој школи.   

 

2) Подвуци субјекат једном, а предикат двема линијама. 

а) Сунце сија и греје људе. 

б) Мале уплашене животиње су се разбежале по шуми. 

в) У торби је спакована књига са златним корицама. 

г) Весна се уписала на погрешно место. 

д) Баштован је засадио, залио и завезао парадајз. 

ђ) Маша, Ива, Оља и Јована иду на зимовање. 

е) Сат је остао на столу. 

ж) Тепих са ружом краси собу. 

з) Лазаре, пребаци књиге на ову столицу. 

и) Урош је гледао телевизор и јео кокице. 

3) Подвуци објекте у реченицама. 

а) Миш грицка сир. 

б) Марина је угледала љубичицу у трави. 

в) Дуле рецитује песму о мајци. 

г) Бака је направила колач од вишања. 

д) Деда коси велику, зелену траву. 

4) Написане реченице допуни објектом. 

а) Златко се заљубио у ____________. 

б) Угледала сам ___________ у трави.  

в) Гости су се најели ______________. 

г) Марија је поклонила _______ Лени. 
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5) Подвуци атрибуте у датим реченицама. 

а) Наша учитељица је одржала диван говор. 

б) На столу је мушема са црвеним цвећем. 

в) Петрове старе патике су спаковане у кутију.  

г) Савина старија сестра од тетке тренира одбојку. 

д) Три месеца су трајале тешке припреме за спортско такмичење.  

 

6) Повежи одговарајуће субјекте, предикате и објекте. 

 

Марта свира колаче 

бака шета песму 

певач меси виолину 

музичар пева пса 

 

7) Допуни реченице одговарајућим атрибутима.  

Била је _______ ноћ. Месец је просуо _________ зраке по _________ соби.  

__________ дечак је спавао ___________ сном, док га је чувао _________ 

пас. Те ноћи _________ месец је посетио доброг пријатеља. 

 

8) Подвуци прилошке одредбе и одреди им врсту. 

а) Сакриј иза овог степеништа. __________ 

б) Том је говорио веома разговетно. __________ 

в) Спретни стрелац, спретно гађа мету. ___________ 

г) Пре неколико дана Јоца је брао пречурке. __________ 

 

9) Прошири дату реченицу - Снежа свира. 

а) атрибутом _____________________ 

б) објектом ______________________ 

в) прилошким одредбама за време, место и начин 

____________________________________________ 

 

 

10) Одреди службу речи у датој реченици. 

Ноћас су сребрне пахуље чаробно окитиле јелку у парку. 

  



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Решења: 

 

1)  

Реченица Значење Облик 

Избриши таблу! Узвична, заповедна потврдан 

Ко неће да учествује на турниру? Упитна одрична 

Срећно вам било! Узвична потврдна 

Ана не ради у тој школи. Обавештајна одрична 

 

2) а) Сунце сија и греје људе. 

б) Мале уплашене животиње су се разбежале по шуми. 

в) У торби је спакована књига са златним корицама. 

г) Весна се уписала на погрешно место. 

д) Баштован је засадио, залио и завезао парадајз. 

ђ) Маша, Ива, Оља и Јована иду на зимовање. 

е) Сат је остао на столу. 

ж) Тепих са ружом краси собу. 

з) Лазаре, пребаци књиге на ову столицу. 

и) Урош је гледао телевизор и јео кокице. 

3) а) Миш грицка сир. 

б) Марина је угледала љубичицу у трави. 

в) Дуле рецитује песму о мајци. 

г) Бака је направила колач од вишања. 

д) Деда коси велику, зелену траву. 

4) а) девојчицу 

б) шналу 

в) хлеба 

г) лутку 
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5) а) Наша учитељица је одржала диван говор. 

б) На столу је мушема са црвеним цвећем. 

в) Петрове старе патике су спаковане у кутију.  

г) Савина старија сестра од тетке тренира одбојку. 

д) Три месеца су трајале тешке припреме за спортско такмичење.  

 

6)  

Марта свира колаче 

бака шета песму 

певач меси виолину 

музичар пева пса 

 

7) Била је ведра ноћ. Месец је просуо сребрне зракепо мрачној соби. Плаби дечак је спавао 
дубоким сном, док га је чувао, расни пас. Те ноћи жути месец је посетио доброг пријатеља. 

 

8) а) степеништа – прилошка одредба за време 

б) разговетно – прилошка одредба за начин 

в) спретни – прилошка одредба за начин 

г) пре неколико дана – прилошка одредба за време   

 

9) а) Лепа Снежа свира. 

б) Снежа свира клавир. 

в) Вечерас у музичкој дворани Снежа свира. 

 

10) пахуље – субјекат, јелку – објекат, прилошка одредба за начин – чаробно,  

су окитиле – предикат, у парку – прилошка одредба за место, сребрне – атрибут 

ноћас – прилошка одредба за време.  

 

 


