ИМЕНСКЕ РЕЧИ
Које врсте речи познајете? Које врсте речи спадају у променљиве, а које у
непроменљиве врсте речи? Зашто се тако називају? Које врсте речи чине групу
именских речи? Наведите граматичке категорије именских речи. Шта је деклинација?
Шта је граматичка основа речи? Како се назива део именске речи који се приликом
деклинације мења? Наведите падеже у српском језику. Шта су именице, како се оне деле?
Шта су то придеви, како се деле, које су граматичке особине придева? Како се деле
придеви према значењу? Шта су то заменице? Како се деле бројеви?
.
1.У датом тексту подвуци именске речи.
Бистри потоци маме нас да се зауставимо. Газили бисмо по плиткој води, пили са камена и
лежали у трави гледајући у воз како одлази. Са овим неоствареним жељама стижемо у
зачарану долину.
б) Међу подвученим речима издвој придеве и одреди им падеж.
в) Међу подвученим речима препознај заменицу и одреди јој број и падеж.

2.Повежи речи из леве колоне са одговарајућом врстом из десне колоне.
њега

именица

нафта

придев

хиљаду педесет један

заменица

страшан
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3.
а) Одреди врсте следећих придева: сед, суседски, шабачки, камени, јутарњи.
б) Одреди врсте следећих бројева: седморица, осморо, један, дванаести, петсто педесет.
в) Како гласи инструментал заменице за 3. лице једнине женског рода?

4.Од задатих слова направите најдужу именицу мушког рода
НДАСЕДЛТОРСЛЕДПРЕЛОЈВЦАЛНИКОАНЗ

5.Од именице изведи присвојне придеве водећи рачуна о правописном правилу:
Бела Паланка: _____________________;

Нова Варош: _________________

Америка: __________________________;

сека: _______________________

историја: __________________________;

Ружа: _______________________

Павле: ______________________

6.Од датих придева изведи компаратив и суперлатив:
задовољан: _______________; __________________
мали: _____________________; _________________
велики: ____________________;_________________
млада: ________________________; ______________
сед: _____________________________; ________________

7.У речи ЛЕТИ промени једно слово тако да добијеш:
а) именицу средњег рода: _____________________________
8. Исправи правописне грешке у датом тексту.
Давид иде у шести разред основне школе свети Сава. У његовом одељењу има
двадесетдвоје ученика, али је он нај бољи међу њима. Иако је понекад не сташан, не
замерам му јер је у суштини врло пажљив и осећајан. Деца треба да се угледају на њега.
Одреди врсту и број подвучене именице: ______________; _______________

