
                      Комуникативне и предикатске реченице - вежбања 

1. Из дана у дан пуштам низ зелену реку понеки мали папирнати брод. Сваки од њих сам 
украсио крупним, црним словима  мог имена и села у ком живим. Можда ће неко наићи 
на мој брод и дознаће где се налазим и како се зовем. 
 
Колико има комуникативних реченица? _______________ 
Колико има предикатских реченица? _________________ 
 

2. Следеће комуникативне реченице подели на предикатске усправним цртама. Затим 
независне предикатске реченице подвуци једном линијом (оне казују целовиту мисао, 
могу да стоје саме; иза њих можемо ставити тачку и завршити реченицу)  а зависне са 
две линије (зависне не казују целовиту мисао, не могу да 
стоје саме, зависе од друге реченице и тек заједно са њом 
казују целовиту поруку). 
*Број поред комуникативне реченице означава број 
предиката. 

а) Иако нису веровали да ће завршити пројекат, предали су га на време и постигли су 
велики успех.   (4) 

 

б) Кренули су на време, али се одједном створила велика гужва у саобраћају па су се 
забринули  да не закасне.  (4)           

                                                

               в) Кад су коначно стигли, одахнули су. (2)       

                             

               г) Док се не потрудиш, нећеш успети ни у чему. (2) 

 

3. Одреди врсте реченица према њиховој комуникативној функцији: 
 
а) Закључај врата кад кренеш! 
б) Зар ти то већ не знаш? 
в) Живели младенци! 
г) Како си ме изненадио! 
д) Купи ми мандарине! 
ђ) Данас не излазимо из куће. 
е) Ала је лепа ова кућа! 

ЗАПАМТИ! Једна 
предикатска реченица 
има један предикат! 
 



Пажња!  
Заповедне реченице се 
најчешће завршавају 
узвичником, али се на крају 
заповедне реченице може 
ставити и тачка када не 
означавају строгу заповест, 
забрану и сл. 
Нпр. Нека неко затвори 
прозор. 
          Препишите задатак 
пажљиво. 
 

ж)Хоћете ли му помоћи? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Сада одреди ПАЖЉИВО врсте реченица према комуникативној функцији.  
Желим ти добар провод. 
Ала смо се добро провели! 
Срећни празници! 
Никад нисам гледао бољу утакмицу! 
 

   Задатке уради до недеље, 12. 4. 2020. и пошаљи на мејл. 

Пажња!  
На крају обавештајне реченице понекад може 
стајати и узвичник. Таквим реченицама се 
исказује радост, усхићење, чуђење и сл. 
Нпр. Ана опет касни! 
         Ипак идемо на море! 

 Пажња!  
Понекад се мешају 
жељне и обавештајне 
реченице, па зато 
обрати пажњу на 
примере: 
пр. Желим ти да 
положиш испит.   
Ово је обавештајна 
реченица јер се њоме 
саопштава шта неко 
жели. 
пр. Срећно ти било 
на испиту!  
Ово је жељна 
реченица. 

 



 
 

 

 
 
 
 


