
1. У основи српског књижевног језика су млађи екавски и (и)јекавски говори, а то 

су _____________________ и ______________________. 

2. Одреди падеж и његово значење у подвученим речима:  

а) Сваке године смо мајци на рођендан доносили књигу. 

Падеж:________________       Значење:__________________ 

б) Мој брат је тада био веселог и насмејаног лица. 

Падеж:________________       Значење:__________________ 

в) Јасна се шетала с другарицом по школском дворишту. 

Падеж:________________       Значење:__________________ 

       3. Одреди падеж и службу (функцију) подвучених речи у реченици: 

           Тог су јутра многи путници својом непажњом себе довели у незгодну ситуацију. 

                    Падеж:________________       Служба:__________________ 

           И прође старим пријатељима цео дан у радости и весељу. 

                      Падеж:________________       Служба:__________________ 

         Напокон се сви прихватише књиге и олакшаше посао свима. 

                Падеж:________________       Служба:__________________ 

        4. СМЕХ ИЗ УГЛА УТИША, ПОРАЗИ И МЛАДИЋЕ ИЗ ОЛТАРА ПА СЕ           

ИЗГУБИ У ЈЕЦАЊУ МОКРОМ И ВРЕЛОМ. 

Одреди коју службу (функцију) врше и у ком су падежу следеће речи: 

 

СМЕХ    

служба: ____________________________  падеж: _____________________ 

МЛАДИЋЕ 

служба:____________________________падеж:_____________________ 

ИЗ ОЛТАРА (у односу на МЛАДИЋЕ!) 

служба: ____________________________  падеж: _____________________ 

У ЈЕЦАЊУ 

служба: ____________________________  падеж: _____________________ 

 

5. Исправи грешке у писању великог слова: 

 

владика данило, пресвета девица, колубарска битка, хришћанин, уједињене 

нације 

 

 

 

 



6. Одреди у ком су падежу истакнуте речи у наредном одломку:  

 

МРГУД ЈЕ СЛЕГАО РАМЕНИМА. СПУСТИСМО СЕ У ЈАРУГУ, ВЕТАР СЕ 

СТИША ЗА ТРЕНУТАК – РАВНОМЕРНИ УДАРЦИ СЕКИРЕ ЈАСНО 

ДОПРЕШЕ ДО МОГ СЛУХА. МРГУД МЕ ПОГЛЕДА И ЗАВРТЕ ГЛАВОМ. 

 

7. Одреди врсту подвучених речи у следећој реченици. 

 

Ух, ала је тешко научити лекцију из биологије за један дан! 

 

8. Одреди врсте речи у вертикално написаној реченици: 

Сваки ___________   у _________________ 

је ___________   цивилизованом _________________ 

отворио ____________      свету __________________ 

своје __________               није _________________ 

срце______________         чак ________ 

како ______________  ни __________________ 

                                                ред ___________________ 

 

16. Речи из леве колоне повежи са називима врста којој припадају. 

 

лопта                         глагол 

ићи                            придев 

добар                         речца 

он                               прилог 

лако                           именица 

ли                              заменица 

 

17.  Одреди врсту речи: 

 

гвожђе ___________________ гвозден __________________ 

Марија __________________ Маријин __________________ 

сутрашњи __________________ сутра ______________________ 

 

 


