
                                                 ИСТРУМЕНТАЛ

Вечерас ћу ићи у позориште са друговима.
Маша је са Милошем дошла на Анин рођендан.
На скијање ћемо путовати аутомобилом.
Да ли тест попуњавамо графитном оловком или хемијском?
Размислите која питања можемо поставити да бисмо као одговор добили 

подвучене речи.
Све истакнуте речи налазе се у инструменталу. То је шести падеж и њиме се 

најчешће исказују друштво и средство. Добија се као одговор на питање (с/са) ким, чиме.
Када инструментал има значење друштва, употребљава се са предлогом с/са. 

Употреба оба облика овог предлога је равноправна, осим када реч која следи почиње на с, 
з, ш и ж – тада је обавезна употреба дужег облика – са. Речи у облику инструментала са 
значењем друштва у реченици врше службу прилошке одредбе за друштво. Предлог с/са 
употребљава се и када се инструменталом истиче особина неког појма. У том случају 
значење инструментала је описно, а реч врши службу атрибута.
На слици је била девојчица са дивним зеленим очима.

Када инструменталима значење средства (оруђа), употребљава се без предлога. 
Именске речи у облику инструментала које имају значење средства у реченици врше 
службу прилошке одредбе за средство.
Напишите предлог с/са или / уколико предлог не треба употребити.
а) Ивана је ___ родитељима отишла на море ___ авионом.
б) На столу је стајао ранац ____ књигама.
в) Млада је ___ младожењом секла торту ___ украшеним ножем.
г) Беба ___крупним смеђим очима нас  је нетремице гледала.

Инструментал је падеж који се употребљава са предлозима и без њих. Уз овај падеж 
употребљавају се предлози: с/са, пред, међу, за, над. Не може да стоји самостално. Због 
тога се и инструментал сврстава у зависне падеже.
Подвуци речи у инструменталу. 
а) Пред кућом је расло разнобојно цвеће.
б) Над градом се надвио велики сиви облак.
в) Било је доста спортиста међу окупљеном децом.
г) Сви су седели за столом.
ђ) Са напором је урадио нову вежбу.
е) Суботом немам тренинг.

Именске речи у инструменталу са предлогом или без предлога могу вршити службу 
прилошких одредаба: прилошка одредба за место, време и начин, и тада имају значење 
места, времена или начина.



Урадити  задатке из уџбеника Језичко благо, стр. 65‒68. 


