
 

1. Одреди број комуникативних и број предикатских реченица: 

 

Онда су се они споразумели погледом, па заједно, брзо, шчепали Марка, који се 

жестоко бранио. Ритао се, гризао их, чупао за браде, гурао прсте у очи. Узалуд – 

успели су да га савладају. 

Број комуникативних реченица: __________ 

Број предикатских реченица: ____________ 

Од свих пронађених предикатских реченица, једна је зависна, остале су независне. 

Како гласи та зависна реченица? 

_______________________________________________________________________  

 

2. Одреди врсте реченица према њиховој комуникативној функцији: 

 

а) Јеси ли ту негде?______________________________________________ 

б)Запамти да не смеш изван града! _________________________________  

в) До краја дана ће престати киша. _________________________________  

г) Ала си ти леп и моћан коњ! _____________________________________ 

д) Срећно ти било ! ______________________________________________  

ђ) Ти си мој моћни, опасни Шарац! ________________________________ 

 

3. Прецртај глаголски облик који не означава прошлу радњу: 

АОРИСТ, ПРЕЗЕНТ, ПЕРФЕКАТ, ИМПЕРФЕКАТМ ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ 

 

4. Заокружи глагол у аористу: 

ЗАПИСАО САМ, ПИСАХ, БИО САМ ПРЕПИСАО, НАПИСАХ 

 

Како гласи инфинитив овог глагола? ________________________________ 

Одреди глаголски вид овог глагола. _________________________________ 

Одреди глаголски род овог глагола. _________________________________ 

 

5. Напиши како гласе инфинитивна и презентска основа глагола ВИДЕТИ. 

Инфинитивна основа: _____________________________ 

Презентска основа: _______________________________ 

 

6. Одреди глаголске облике: 

а)  (они) ПРЕТРЧАШЕ _____________________________________  

б) (они) БЕЈАХУ ВОДИЛИ _________________________________ 

в) (они) СПРЕМАХУ       ___________________________________ 

г) (они) СУ НОСИЛИ ______________________________________ 



 

7. Издвој из реченица глаголе и напиши називе глаголских облика у којима стоје: 

 

Пре него што сам био потрчао, морао сам да одем до своје мајке. Кад стигох до ње, 

она читаше своју омиљену књигу. 

______________________________  _________________________________  

______________________________  ________________________________  

______________________________ 

 

8. У следећим реченицама подвуци по један неправилно написан глагол и напиши га 

правилно:  

а) И он би пошо са нама на излет. ________________________________ 

б) Рећићу ти о чему се ради.          ________________________________ 

 

9. „Прођи, Марко, не замећи кавге,  

 ил´ одјаши да пијемо вино.“ 

 

Одреди врсту наведених стихова. ________________________________ 

Који јунак  изговара наведене речи? _____________________________________  

 

10. Одреди стилске фигуре у примерима: 

а) „Проли сузе низ бијело лице...“ 

________________________________________ 

  

б) „Коса му је до земљице црне,(...)  

     нокти су му, орати би мог´о“. 

_________________________________________ 

в)  „Остави се, сине, четовања, 

      јер зло добра донијети неће...“ 

___________________________________________ 

 

11. Заокружи слова испред одлика епских народних песама: 

а) јунак и његов подвиг 

б) приповедање у 1. лицу 

в) сажетост израза 

г) развијена фабула 

д) објективност 

 


