
Родитељ Србија 

ВРСТА РЕЧЕНИЦЕ, ИМЕНИЦЕ, ЗАМЕНИЦЕ И ПРИДЕВИ 
 
 
1. Данас је леп дан. Ова реченица је по саставу ________________, по значењу је 

_____________, а по облику ___________________. 
 

2. Одреди род и број датих именица: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Издвој одговарајуће именице из реченица: 
 
Марта је припремила уље и шећер за колаче. Бака ће доћи из Трбушана чим нахрани 
јагњад и телад. 
 
Заједничке именице _____________________________________________  
Властите именице _____________________________________________ 
Збирне именице _____________________________________________ 
Градивне именице _____________________________________________ 
 
 

4. Из текста издвој личне именице, одреди им лице, род и број: 
 
„Он је ишао у библиотеку. Оне су га чекале. Ви сте се радовали, а ја сам био 
нестрпљив“. 
 

Личне 
заменице 

Лице Род Број 

    

    

    

    

 
 
 

именица род број 

срна   

колачи   

село   

чарапе   

стабла   

ананас   
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5. Пронађи придеве у тексту и напиши их на датим линијама: 

„Уморно сунце тонуло је ка западу. Бакарно небо давало је чудесан сјај. На небеском 
своду појавила се златна копрена. У сутонској тишини само се видео трептај уснулих 
звезда“. 

Описни :  _________________________________________________________ 
Присвојни :  _________________________________________________________ 
Градивни :  _________________________________________________________ 

 
6. Препиши правилно дате реченице: 

- у школарцу је објављена песма моје другарице марије илић 
________________________________________________________________ 
 

- ивану се веома допала књига хајдуци, а ани бајке гроздане олујић 
________________________________________________________________ 
 
 

7. Одреди род и број придева водећи рачуна о именици уз коју стаје: 
 

Придев Род Број 

Бели ( снег)   

Мајина ( ташна)   

Повијено (дрво)   

Гвоздене ( цеви)   

Ужички ( сир)   

Мала ( огледала)    

 
 

8. Препиши правилно писаним словима латинице: 
 
„био сам у новом пазару код друга иван.он има пса жућу често смо се играли са 
њим.у повратку кући читао сам у новинама да је у београдској хали одржано 
такмичење у одбојци.златну медаљу освојили су шпански одбојкаши, сребрну грци, 
а бронзану руска селекција“. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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РЕШЕЊА: 

 
1. Ова реченица је по саставу просто проширена, по значењу обавештајна а по облику 

потврдна. 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  

Заједничке именице – колач, бака 
Властите именице – Марта, Трбушани 
Збирне именице – јагњад, телад 
Градивне именице – уље, шећер 
 

4.  

Личне 
заменице 

Лице Род Број 

Он Треће Мушки Једнина 

Оне Треће Женски Множина 

Ви Друго - Множина 

Ја Прво - Једнина 

 
 

5.  
Описни : уморно, чудесно, уснула 
Присвојни : небеском, сутонској 
Градивни : бакарном златна 
 

6.  
У „Школарцу“ је објављена песма моје другарице Марије Илић. 

  Ивану се веома допала књига „Хајдуци“, а Ани бајке Гроздане Олујић. 
  

именица род број 

срна Женски Једнина 

колачи Мушки Множина 

село Средњи Једнина 

чарапе Женски Множина 

стабла Средњи Множина 

ананас Мушки Једнина 



Родитељ Србија 

7.  

Придев Род Број 

Бели ( снег) Мушки Једнина 

Мајина ( ташна) Женски Једнина 

Повијено (дрво) Средњи Једнина 

Гвоздене ( цеви) Женски Множина 

Ужички ( сир) Мушки Једнина 

Мала ( огледала)  Средњи Множина 

 
8. (napisati pisanim latiničnim slivoma!) 

 
Bio sam u Novom Pazaru kod druga Ivana. On ima psa Žuću. Često smo se igrali sa njim. U 
povratku kući čitao sam u novinama da je u beogradskoj hali održano takmičenjeu odbojci. 
Zlatnu medalju osvojili su španski odbojkaši, srebrnu Grci, a bronzanu Ruska Federacija. 


