НАУЧИЛИ СМО ИЗ ГРАМАТИКЕ
_____________________________________________________________________

1. Одреди којим врстама речи припадају дате речи:
мост - ________________

ми - ________________________ писати - ___________________

дивно - __________________

трећи - __________________

2. Поред наведених речи допиши одговарајући број.
ПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ 1

НЕПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ 2

иза ____

Коста ____

или____

шушти ____

данас ____

гледа ____

3. Уочи дате речи и прецртај:
а) градивну именицу : кућа цвеће песак Мира
б) збирни број: три четворо први
в) описни придев: дрвени лепа
4.

камена

Градивне именице претвори у градивне придеве:

злато, млеко, земља.

_____________________________________________________
5. Подвучене речи у реченицама замени одговарајућим облицима личних
заменица и запиши их на линијама.
-

У кући смо Марко, Ивана и ја. _____________________

-

Милена дивно црта. ____________________

-

Када науче текст, Каћа и Хана ће глумити. _________________

6. Заокружи слово испред реченице која садржи збирну именицу.
а) Јана је набрала букет дивних цветова.
б) Јана је набрала букет дивног цвећа.
7. Реченицу Ако знамо, умећемо! напиши тако да она буде у:
1) Трећем лицу множине: ________________________________________
2) Другом лицу једнине: __________________________________________
8. Заокружи предикате и одреди њихову врсту у реченицама:
Славуј запева. ____________________________________
Славуј је птица. ____________________________________
9. Подвуци субјекте у датим реченицама.
Димитрије, Божидар, Огњен и Алекса су одлични кошаркаши.
Јуче је поред кућице процветао цвет.

10. Прецртај атрибуте у реченици:
Твој најбољи пријатељ је паметни пас који живи у прелепој кућици.
11. Које речи ( заокружи их ) у датим реченицама чине:
а) субјекатски скуп речи: Наша драга Мира је дивно свирала клавир.
б) предикатски скуп речи:

Јована данас у својој соби чита.

12. Одреди врсту речи и њихову службу у реченици.
ВРСТА РЕЧИ

СЛУЖБА У РЕЧЕНИЦИ

Вредни
ђаци
освајају
прве
награде

13. У датим реченицама подвуци прилошке одредбе и именуј их (запиши испод
одговарајућих речи ).

Сутра ће Марко успешно решити задатке у свесци.

Лазар је пре два дана зачуђено гледао веверицу у парку.

14. Подвучена реч у реченици има службу ( заокружи тачан одговор):

Вешто дете вешто решава задатак.

атрибут

ПОН

објекат

Урош је данас возио бицикл.

атрибут

субјекат

објекат

15. Одреди реченице по облику и значењу:
РЕЧЕНИЦА

Милош данас стиже код баке.
Ко неће успети да заврши рад?
Не вози брзо испред школе!
Радујем се распусту!

ПО ОБЛИКУ

ПО ЗНАЧЕЊУ

