
1. Повежи реченице са њиховом комуникативном функцијом тако што ћеш поред реченице 

написати одговарајући број. 

 

Жив ми и здрав био!                                                                 1) обавештајна реченица 

Пожелели смо му све најбоље.                                             2)упитна реченица 

Да ли сте били на Анином рођендану?                               3) заповедна реченица  

Што смо се лепо провели!                                                      4)жељна реченица 

Честитај јој рођендан!                                                              5) узвична реченица 

 

2. Подвуци префиксе у следећим речима: 

Н А У Ч И Т И      П Р Е Б Р О Ј А Т И      З А П Е В А Т И      У П И С А Т И 

 

3. Означи реч која не припада датој породици речи: 

ПРЕОБУТИ, ОБУЋАР, ОБОЈЕ, ОБУВАТИ, ОБУЋА 

 

4. Дата је реч РУКА. Додај јој суфикс –ица, али тако да : 

 

1) У новодобијеној речи не извршиш палатализацију: 

2) У новодобијеној речи извршиш палатализацију: 

 

Добијене речи су по свом односу према речи РУКА: 

а)  деминутиви   б) аугментативи   в) хипокористици   г) пејоративи 

Означи тачне одговоре. 

 

5. Допуни реченицу: 

Речи које су добијене од других речи називају се: 

а) суфикси    б) просте речи   в) префикси   г) творенице  

Означи тачан одговор. 

 

6. Напиши комаратив придева ЧЕСТ и назив две гласовне промене које уочаваш: 

 

Компаратив придева ЧЕСТ: 

Гласовне промене: 

 

7. Подвуци речи у којима се врши промена Л у О. 

ВЕСЕО, МОЛБА, ОРАО, ФУДБАЛ, БРАНИЛАЦ, КАНАЛ 

 

8. У датим речима замени безвучне сугласнике њиховим звучним парњацима, па напиши 

новодобијене речи. 

 

ПРАВА 

СИТ 



 

9. Напиши које су гласовне промене извршене у речима: 

СТАМБЕНИ  

ПОТПИСАТИ 

 

10. Означи речи у којима се не врши палатализација. 

ПУЖИЋ, КРУЖИЋ, МИШИЋ, ПОТОЧИЋ, ЂАЧИЋ 

 

11. Попуни табелу према датим захтевима. 

ЗАДАТА РЕЧ ТРАЖЕНИ ОБЛИК 
РЕЧИ  

ДОБИЈЕНИ ОБЛИК ГЛАСОВНА 
ПРОМЕНА 

ДРУГ ВОКАТИВ ЈЕДНИНЕ   

ТРН ЗБИРНА ИМЕНИЦА   

МРАЧАН ЖЕНСКИ РОД 
ПРИДЕВА 

  

ДЕЧАК НОМИНАТИВ 
МНОЖИНЕ 

  

СИВ КОМПАРАТИВ 
ПРИДЕВА 

  

 

 

 

 

12. Међу подвученим речима означи ону која је правилно написана: 

 

а) Марко је претседник/председник нашег одељења/оделења. 

б) Задаци/задатци нису били тешки. 

в) Аца је највреднији читаоц/читалац у нашем разреду. 

г) У тој тачки/тачци секу се две праве. 

д) Прихватили су учитељицин/учитељичин предлог. 

ђ) Наше грацко/градско позориште гостује у Новом Саду. 

 

8. Из реченице издвој две заменице, упиши их у табелу, а затим прецизно одреди њихову 

врсту, подврсту и напиши тражене граматичке категорије: 

 

Свака птица своме јату лети. 

 

ЗАМЕНИЦА ВРСТА ПОДВРСТА РОД БРОЈ  ПАДЕЖ 

      

      

 

 

 



13. Употреби заменицу НИКО с предлогом О у одговарајућем облику у реченици. 

 

Сања неће ____________________________________ да говори док га добро нее упозна. 

 

14. Одреди глаголски облик, лице, број и род подвучених глагола. Ако глагол нема неку 

категорију, упиши /. 

 

Јуче смо моја сестра и ја среле Јовану у згради, па је упитасмо шта сада ради. Она је раније 

била тренирала одбојку са мојом сестром. 

 

ГЛАГОЛ ГЛАГОЛСКИ 
ОБЛИК 

ЛИЦЕ БРОЈ  РОД 

СМО СРЕЛЕ     

УПИТАСМО     

РАДИ     

ЈЕ БИЛА 
ТРЕНИРАЛА 

    

 

15. У следећим реченицама подвуци све речи које треба писати великим почетним словом. 

 

из опсерваторије на калемегдану можете гледати сазвежђа мали медвед и велика кола, а 

тамо су нам рекли да сваких седамдесет шест година поред земље прође халејева комета. 

сазнали смо и да се наша галаксија зове млечни пут зато што личи на млаз млека на 

ноћном небу. 

 

16. Означи тачне тврдње: 

 

Једносложне речи се не могу раставити на слогове. 

Једно слово може се пренети у нови ред.  

Једно слово може остати у првом реду. 

Двојна слова латинице(lj, nj, dž) могу се раздвојити. 

 

17. Подвуци сувишне речи у примерима: 

 

Киша је престала да пада. 

Њене очи су зелене боје. 

Сретали смо се често пута. 

Сиђи доле у приземље. 

Попни се горе на таван и однеси ову кутију. 

 

18. Означи речи са слоготворним Р: 

ПРЕТРЧАВАТИ, ПРЕПРИЧАВАТИ, ИСЦРТАТИ, ВЕТРОБРАН, ДРВЕЋЕ, НЕСРЕЋАН 



 

 

 


