
ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ 

1. Напиши прво лице једнине свих сложених глаголских облика глагола ОСЕЋАТИ: 

__________________________, ________________________ ,_______________________, 

__________________________, _____________________________ 

 

2. Подвуци глаголске прилоге у реченици: 

Узевши торбу, он се трчећи упути кући. 

3. Подвуци личне глаголске облике: 

ПАДАО, ЗАПЛАКАВШИ, ПРИЧАО ЈЕ, ПЛЕСАЋУ, ПРОЧИТАНА, СЛУШАЈ, УЋУТАСМО, 

ПРОЛАЗЕЋИ, ПРОЋИ ЋЕМО 

4.  Не брини, срећа ће закуцати на твоја врата када је најмање будеш очекивао.  

 Подвуци и одреди глаголске облике у наведеној реченици: 

______________________________________________________________________________  

5. Поред  датих глагола напиши облик мушког рода једнине трпног глаголског придева: 

ЗАГРИСТИ ________________________ ДОНЕТИ _____________________________ 

6. Глагол ОБУЋИ напиши у облику: 

а) трпног глаголског придева _____________________________ 

б) 1.л.једнине презента __________________________________ 

в) глаголског прилога прошлог ____________________________ 

г) 1.л.мн. футура II ________________________________________ 

д) 3.л.мн. плусквамперфекта _______________________________ 

ђ) 2.л.ј. императива _______________________________________ 

е) 2.л.мн. потенцијала ______________________________________ 

 

7. Из датог текста издвој глаголе и одреди у ком се глаголском облику налазе: 

Тог јутра доста сам био задоцнио за школу и много сам се бојао грдње, утолико више што 

нам је г. Хамел рекао да ће нас пропитивати о глаголским прилозима, а ја о њима ништа 

нисам знао. У једном тренутку помислих да изостанем са часа и да се прошетам пољем. 

То ме је мамило много више него употреба глаголских прилога, али имао сам снаге да 

одолим искушењу, те отрчах ка школи. 

Пролазећи поред општине, спазих доста света пред таблом за објаве. Ту се за последње 

две године објављиваху само рђаве вести. Не застајући, помислих: „Шта ли се сад 

десило?“ 

Ковач  Вахтер, који је ту стајао читајући објаву, довикну ми:  

 –  Не жури толико, мали; нећеш закаснити за школу! 

Помислих да ми се руга и уђох у мало двориште. 

Час би обично почињао великом галамом, која се чула чак на улици: фиоке се отварају 

и затварају, сви гласно понављају, запушивши уши да би боље памтили. Имајући у 

виду сав тај метеж, рачунао сам да ћу моћи да се прикрадем до места, али баш тог 

дана све беше мирно као недељом ујутру. Требало је отворити врата и ући усред ове 

мртве тишине.   


