
 

1. Одреди број комуникативних и број предикатских реченица: 

 

Лежим на клупи десно од Бранковог моста. Дишем дубоко да се смирим. Мама ме 

сваки пут доведе до нервног слома. Због њених страхова нисам научио да возим 

бицикл, а ако затражим скејт, забраниће ми излазак из куће. 

 

Број комуникативних реченица:  

 

Број предикатских реченица:  

 

2. Одреди врсте независних реченица према њиховој комуникативној функцији: 

 

а) Данас сам имао тежак дан. 

б) Где ћеш ти, Страхиња? 

в) Како сам срећна што ћу и њу коначно да упознам! 

г) Мама, не гњави га више! 

д) Живела слобода! 

ђ) Желим да ме сви оставе на миру. 

 

3. Подвуци просте глаголске облике: 

 

ОТПЕВАХ, ПЕВАО САМ, ПЕВАШЕ, БЕЈАСМО ПЕВАЛИ, ПЕВАМО 

 

4. Подвуци глагол у имперфекту: 

 

ПАДОШЕ,             ПАДАХУ,            БИО САМ ПАО,  

ПАДАО САМ,       ПАДОХ,              БЕЈАХ ПАДАО. 

 

Како гласи инфинитив овог глагола?  

Одреди глаголски вид овог глагола.   

Одреди глаголски род овог глагола.   

 

5. Напиши како гласе инфинитивна и презентска основа глагола: 

ГЛАГОЛ ИНФИНИТИВНА 
ОСНОВА 

ПРЕЗЕНТСКА 
ОСНОВА 

ПИСАТИ   
ПЕЋИ   
 

 

 



 

6. Попуни табелу тако што ћеш поред задатог глагола написати назив глаголског 

облика у ком стоји: 

 

ГЛАГОЛ НАЗИВ ГЛАГОЛСКОГ ОБЛИКА 
ПРОЂОХ   
РАЗГОВАРАСМО  
ТРЕНИРАЛИ СУ  
БЕЈАХ ИЗАШАО  
ЋУ ПОНОВИТИ  
ПОНАВЉАМ  
 

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

 

И ја почех да причам све што сам био запамтио из предавања. Он ме није 

прекидао, а и сви остали ме пажљиво слушаху. 

 

ГЛАГОЛ НАЗИВ ГЛАГОЛСКОГ ОБЛИКА 
  
  
  
  
  
 

 

 

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

га правилно:  

 

а) Марко, несмем излазити данас, изаћи ћу сутра. 

 

б) Ањин тата је радијо на аеродрому, а не воли авионе. 

 

в) Пећићемо штрудлу и поделићемо је са комшиницом. 

 

 

 9. Наведи наслове песама из којих су следећи стихови: 

        а)  „Поранио Краљевићу Марко, 

             поранио низ Косово равно. 



              Кад је био на води Сервани, 

              Сукоби га Косовка девојка...“ 

 

 

         б) „а Марку је песма омилила, 

             наслони се седлу на облучје, 

             Марко спава, Милош попијева.“ 

 

 

 

10. Одреди стилске фигуре у примерима: 

 

а) „а ја ти се уклонити нећу 

ако т´ и јест родила краљица  

на чардаку, на меку душеку,  

у чисту те свилу завијала(...) 

а мене је љута Арнаутка, 

код оваца, на плочи студеној,  

у црну ме струку завијала...“ 

  

  

б) „убила га мемла од камена, 

  поцрнио као камен сињи“. 

               

в)  „чудан јунак језди низ Косово...“ 

 

 

г) „Скаче под њим пуста бедевија, 

     испод ногу камен излијеће: 

     по три копља унапредак скаче, 

     по четири небу у висине.“ 

     

 



 

 


