
ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ 

АОРИСТ ИМПЕРФЕКАТ ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ 
 

Означава радњу која се 
десила у блиској прошлости, 
непосредно пре говорења о 
њој. 
Гради се од глагола 
свршеног вида. 
Личан глаголски облик 
Прост глаголски облик 
 
 
ОТПЕВАТИ 

лице једнина множина 
1. отпевах отпевасмо 
2. отпева отпевасте 
3. отпева отпеваше 

 
СТИЋИ 

лице једнина  множина 
1. стигох стигосмо 
2. стиже стигосте 
3. стиже стигоше 

 

Означава радњу која се вршила 
у прошлости и трајала неко 
дуже време. 
 
Гради се од глагола 
несвршеног вида. 
Личан глаголски облик. 
Прост глаголски облик. 
 
 
ПЕВАТИ 

лице једнина множина 
1. певах певасмо 
2. певаше певасте 
3. певаше певаху 

 
ЖИВЕТИ 

Лице једнина множина 
1. живљах живљасмо 
2. живљаше живљасте 
3. живљаше живљаху 

 
СЕЋИ 

лице једнина множина 
1. сецијах сецијасмо 
2. сецијаше сецијасте 
3. сецијаше сецијаху 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Означава радњу која се вршила или 
извршила у прошлости, често пре 
неке друге прошле радње.  
 
Гради се од глагола оба вида. 
Личан глаголски облик. 
Сложен глаголски облик. 
 
 
 
ПЕВАТИ 

лице једнина множина 
1. бејах/бех 

певао 
бејасмо/бесмо 
певали 

2. бејаше/беше 
певао 

бејасте/бесте 
певали 

3. бејаше/беше 
певао 

бејаху/беху 
певали 

 
ПЕВАТИ 

лице једнина множина 
1. био сам 

певао 
били смо 
певали 

2. био си 
певао 

били сте 
певали 

3. био је 
певао 

били су 
певали 

 



ПИСАЊЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА – ПРАВОПИСНА ПРАВИЛА: 

1. У одричном облику речца НЕ се пише одвојено од глагола: 
НЕ МОГУ, НЕ ЗНАМ, НЕ СМЕМ, НЕ ДАМ, НЕ УМЕМ, НЕ ТРЕБА, НЕ ЖЕЛИМ... 
Изузетак су глаголи: НЕМОЈ, НЕМАМ, НИСАМ, НЕЋУ. 

2. У првом лицу једнине аориста увек се пише Х. 
НАЂОХ, ПОЖЕЛЕХ, РЕКОХ, НАУЧИХ... 

3.  Између И и О не пише се Ј у облику радног глаголског придева мушког рода 
једнине: БИО, МИСЛИО, НАУЧИО 

4. Футур први: ИЋИ ЋЕМО, РЕЋИ ЋУ, ПРЕЋИ ЋЕШ – одвојено код глагола на -ћи 
                       РАДИЋЕМО, ВИДЕЋУ, ВОЛЕЋЕШ – спојено код глагола на –ти 

5. Правилно је: ИШАО, РЕКАО, ДОШАО...  
6. Аорист глагола БИТИ за 1. и 2. л. мн:  БИСМО, БИСТЕ 

 
ЗАДАЦИ (УРАДИТИ ДО 3. 4. 2020. ): 
1. Подвуци облике аориста:  

Заврших обнављање градива и одлучих да прошетам. Угледах свог друга, па се 
упутисмо до школског дворишта. Одиграсмо утакмицу, а онда седосмо да се 
одморимо. 

2. У следећем низу подвуци два глагола од којих се може градити аорист: ПИСАТИ, 
УПИСАТИ, ДОПИСИВАТИ, БУДИТИ, ПРОБУДИТИ. 

3. Промени глагол ВЕЖБАТИ по лицима у имперфекту. 
 

4. На линији напиши назив глаголског облика који је подвучен: 
а) Они се дуго припремаху за такмичење. __________________________  
б) Свима рекох шта мислим.                          __________________________  
в) Они беху вежбали за такмичење.            __________________________ 
г) Ви причасте дуго о томе.                            ___________________________ 

              5. Поред сваког глаголског облика напиши његов назив. Сети се и глаголских    облика 
обрађених у 5. Разреду (презент, перфекат, футур први): 

Глаголски облик Назив глаголског облика 
БИО САМ ПУТОВАО   
САМ ПУТОВАО  
ПУТУЈЕМ  
ОТПУТОВАХ  
ПУТОВАХ  
ПУТОВАЋУ  

6.Подвуци глаголске облике који су правилно написани: ПОШАО, ПОШО, (ја) БИ, (ја) БИХ, 
(ми) БИ СМО, (ми) БИСМО; МИСЛИЈО, НЕГОДУЈЕМ, НЕ РАЗУМЕМ, ДОЋИЋУ 


