
                                                  ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ 

1. Напиши од којих облика су постале речи:

ЉУПКА                                                                      
ПЛОВИДБА                                                   

ИСТЕРАТИ                                        

Уочавамо гласовну промену:                                                                                   

2. Издвој речи у којима се јавља непостојано А

САСТАНАК, ПРИСТАНАК, НЕСТАШАН, БАРЈАК, СЕЉАК

У издвојеним примерима подвуци непостојано А                                                                        

3. Напиши речима разломак  2/43 
                                                                                                   

4. Да ли су правилно написане речи:

(Да/не)

НАДДРУШТВЕНИ                                                    БЕЖЖИЧНИ                                      

ПРОТЕСТНИ                                                             СОЦИЈАЛИСКИЊА                         

5. Уочи како се понаша глас Р у наведеним примерима:

ВРБА, РВАТИ, ЗАРЂАТИ

Овакво Р назива се                                                               

6. Подвуци речи у којима глас Р није сугласник.

МРК, ПРЕВЛАКА, НАПРАВИТИ, ПРСКАТИ

7. Среди низ речи које почињу звучним / безвучним сугласником

КЊИГА, ТАЛАС, ДЕТЕ, БРИГА, ПРАВДА, СЕЛО, ЗДРАВЉЕ

Речи са почетним звучним сугласником:                                                                                       

Речи са почетним безвучним 
сугласником:                                                                                    



8. У следећем примеру подвуци безвучне сугласнике који немају своје звучне парове

Мој старији брат ради у централној фабричкој хали.

9. У следећем примеру од глагола изведи придев:

Његов положај био је                                                             .

( носити )

У поменутом придеву извршено је                                                                                     .

10. У датом низу подвучи речи у којима је извршена палатализација:

ТОЧИТИ, НОСИТИ, ТОЧКИЋ, ЗРАЧИЋ, БРЕЖИЋ

11. Напиши у којим падежима је извршена сибиларизација у наведеним примерима:

ПЕШАК                                                                                                          

УЗДАХ                                                                                                           

ЗАДРУГА                                                                                                       

12. Напиши компаратив придева ВИСОК и објасни како је настао:

ВИСОК-                                             .

                                     +                                >                                             

Уочена гласовна промена се зове                                                                           .

13. Облицима именице која означава вршиоца радње допуни следећу реченицу:

Један                                                   , исказао је жеље већине 
                                                      

(слушати)                                                                                  (читати)

а)Напиши генитив једнине насталих именица:                                                                            

б)О којој гласовној промени је реч?                                                                                    

14. Објасни као су постали наведени облици:



                                     +                                                          >                                             > 
безначајан

                                     +                                                          >                                             > 
оделити

Облици су добијени пошто је извршена гласовна промена                                             

15. Које су гласовне промене извршене у речима:

ПРИМЕДБА                             ОБЛАЧИЋ                           ИЗВРСНА                                         

ЈАБУЦИ                                               КАЖЊИВ                                        ПОСЛОВИ                

16. Испиши облике редоследом извршених промена у речи  БЕШЧАШЋЕ

БЕЗ + ЧАСТ + ЈЕ > 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                        .

17. Заокружи правилно:

маскембал – маскенбал, безчашће – бешчашће – бесчашће, задаци – задатци, бурегџиница 
– бурекчиница – бурекџиница, напици – напитци, стамбени – станбени, маски – масци, 
певачицин – певачичин, Милицин – Миличин, Брђанки – Брђанци, председник – 
претседник, потписати – подписати, предчас – пречас – претчас, епохи – епоси.


