
                                  ГЕНИТИВ

1.Допала ми се песма моје другарице.

2. Читала сам рома н Аги и Ема Игора Коларова.

3.Прошли час смо обрађивали роман Тајна жутог балона.

Подвучене речи означавају припадност појму уз који стоје.

1.Појео сам коцку чоколаде.

2.Купио сам мајци букет ружа.

3.Молим те, додај ми чашу воде.

Подвучене речи означавају део неке веће целине или количине.

Наставница је изашла из учионице.

2.Померио је тањир са стола.

3.Дечак се померио од ограде.

Подвучене речи означавају место вршења радње.

1.Софија је купила ципеле од коже.

2.Марко је ставио око врата шал од вуне.

3.У Москви се налази  најлепши музеј скулптура од леда.

Подвучене речи представљају материјал од кога је нешто направљено и могу бити замењене 
градивним придевима.

Све подвучене речи налазе се у облику генитива.

Генитив је други падеж и добија се на питања (од)кога, чега(одлазиш). 

Употребљава се без предлога  (као у прве две групе примера) или са предлозима 8као у трећој и 
четвртој групи примера).

Најчешћи предлози који се употребљавају уз генитив  су: од, до, из, иза, испред, изнад, са, због.

Генитив је падеж који се не може употребљавати самостално и због тога је зависан падеж.

Основно значење генитива  је значење припадности. Генитив који означава припадност  назива се 
присвојни или посесивни генитив,а у реченици врши службу атрибута.



Кад генитив означава део нечега , назива се деони или партитивни генитив. Обично се 
употребљава уз мерне јединице (литар воде, килограм брашна, ар земље), уз речи које означавају 
количину (мало, много, доста, неколико) или уз бројеве.

Генитив са предлозима од, до, поред, изнад, испод обично означава место на ком се врши радња, 
те се назива генитив места или месни генитив, а у реченици врши функцију прилошке одредбе за 
место.

Генитив са предлогом од може означити материјал од кога је нешто направљено и такав генитив 
има описно значење.  Назива се описни или квалитативни генитив, а у реченици врши службу 
атрибута.

Урадити задатке у граматици Језичко благо, стр. 48-52.


