ВРСТЕ РЕЧИ
_____________________________________________________________________

1. Одреди којим врстама речи припадају дате речи:

сат - ____________

они - ______________ скакати - ______________

шарено - __________________ шесторо - __________________

5/__

2. Поред наведених речи допиши одговарајући број.

ПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ 1

између ____
и ____

НЕПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ 2

сутра ____

Горан ____
прелази ____
гвоздена ____
6/__

3. Уочи дате речи и прецртај:

а) збирну именицу : кућа цвеће песак Мира
б) редни број: три четворо први
в) градивни придев: Марков
4.

лепа

камена

3/__

Градивне придеве претвори у градивне именице: златно, млечна,
бакарни. ________________________________________________
3/__

5. Подвучене речи у реченицама замени одговарајућим облицима личних

заменица и запиши их на линијама.
- У кући су Маја, Зоран и Коста. _____________________
- Милена, брзо трчиш. ____________________
- Каћа и Хана и ја ћемо глумити, када научимо текст __________________
3/___
6. Заокружи слово испред реченице која садржи присвојни придев.

а) Код куће је бакина ваза.
б) Код куће бака има вазу.
7. Реченицу

2/___

Ако смо вредни, успећемо! напиши тако да она буде у:

1) Трећем лицу множине: ________________________________________
2) Другом лицу једнине: __________________________________________
4/___

8. Повежи реч са врстом речи којој припада.

14/___
ОД 40 ПОЕНА ОСВОЈЕНО ____

ВРСТЕ РЕЧИ
_____________________________________________________________________

1. Одреди којим врстама речи припадају дате речи:
сат - ____________ они - ______________ скакати - ______________
шарено - __________________ шесторо - __________________

5/__

2. Одреди којој врсти речи припадају подвучене речи у реченици.
Данас је Теа одлично урадила контролну вежбу. _______________
Када је стигла до трећег задатка, мало се замислила. ________________
Она је вредна девојчица и успеће да га реши. ________________
Биће срећна и дружиће се са другарима. ________________

4/___

3. Поред наведених речи допиши одговарајуће слово.
ПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ (П)

између ____

Горан ____

и ____

прелази ____

сутра ____

гвоздена ____

НЕПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ (Н)

4. Одреди глаголско време
припадају дати глаголи.

(прошло,

садашње

или

6/__
будуће) коме

учила сам ______________

отишли сте ________________

летимо ________________

ићи ће

смејаћемо се _____________

корачали су __________________

_______________
6/___

5. Ком броју (једнина или множина) припадају дате именице.
Пишемо - _______________

переш - _______________

Дајем - _______________

гледате - _________________

4/___

6. Којој врсти придева (описни, присвојни или градивни придеви)
припадају ови придеви:
Чаробан - ____________ сребрни - ____________ Марков- __________ 3/_

