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Реченице према значењу и облику – провера знања
Име и презиме ученика: ___________________________________
1. Повежи реченицу са одговарајућом врстом према значењу.
Ми смо добри другари.

Узвична реченица

Зашто увек помажемо једни другима?

Обавештајна реченица

Волимо да проводимо време заједно!

Заповедна реченица

Нећемо одустати од другарства!

Упитна реченица

4/___

2. Уз сваку реченицу заокружи одговарајући назив реченице према облику.
Волимо да проводимо време заједно.

потврдна

одрична

Ко нема другаре?

потврдна

одрична

Онај ко мисли само на себе.

потврдна

одрична

Ми не волимо свађу!

потврдна

одрична

4/___

3. Према захтевима смисли и запиши реченице:
а) заповедну реченицу: _______________________________________________________
б) потврдну реченицу: _________________________________________________________
в) упитну реченицу: __________________________________________________________
г) одричну реченицу:_________________________________________________________
4/___
4. Обој истом бојом реченицу и врсту према значењу којој припада.
Наша Милица је

Ура, неће више

Зашто смо и ми

Немој се плашити

добила брата.

бити сама!

срећни?

бебе!

Заповедна,

Обавештајна,

Узвична, одрична

Упитна, потврдна

одрична

потврдна
4/___
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5. Заокружи слово испред реченицe која је узвична по значењу, а одрична по облику.
а) Ми поштујемо једни друге!

б) Не плашимо се када смо заједно!

в) Имамо среће што се волимо!

г) Разумемо једни друге!

Заокружи слово испред реченицa којe су обавештајне по значењу, а потврдне по
облику.
а) Време у школи ми брзо пролази.

б) Помажемо другу у невољи.

в) Нисмо себични.

г) Мислимо о осећањима других.
4/___

6. Попуни табелу одговарајућим називима реченица према значењу и облику.
Реченице

према значењу

према облику

Ми нисмо одустали.
Учили смо кроз игру!
Зашто час није дуже трајао?
Будите добри према другарима!
8/___
7. Састави и напиши по једну реченицу:
а) упитну у потврдном облику;
___________________________________________________________________________
б) заповедну у одричном облику.
____________________________________________________________________________
6/___
СКАЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ:
0 – 13: 1

14 – 18: 2

19 – 24: 3

25 – 29: 4 30 – 34: 5

Укупан број поена: 34
Освојен број поена:

Оцена:

____________

Провера знања реализована 14.11.2017.

Учитељица Тања Вречко

