
Контролна вежба                                                   Ученик ____________________________________ 

1. Прочитај дати текст, подвуци у њему све именице и разврстај их у одговарајућу колону. 

Кад је био мали, Милан је распуст проводио код деда Мише, у селу Дренова, поред Мораве. 
Тамо је брао лишће, грање и пруће. Правио је кућице од дрвета, песка и глине. 

Властите именице Заједничке 
именице 

Збирне именице Градивне именице 

    

    

    

    
 

2. Одреди род следећих именица. 

сто _______________________,                 село ____________________, 
свила _____________________,                бурад ___________________, 
мед __________________,                          ливаде ___________________.  

3. Подвуци именице које су у множини: 
Ката је купила огледалце. Тата ће јој купити неколико огрлица, а мама машнице. Већ има 
минђуше и прстење. 

4. Следеће реченице допуни:  

а) заједничким именицама 
Немирни __________________ су љуљали дрвене _____________________. 

б) властитим именицама 
Мој ујак ____________________ је најбољи човек у целом ______________________. 

в) градивним именицама. 
Мама ми је купила рукавице од ____________________ и чизме од _________________. 

г) збирним именицама 
Невена је у парку скупљала ________________________ и _________________________. 

5. Препиши правилно следећи текст. 
НАЈВЕЋА РЕКА У НАШОЈ ЗЕМЉИ ЈЕ ДУНАВ. ОН ИЗВИРЕ У НЕМАЧКОЈ. КАСНИЈЕ МУ СЕ 
ДИВЕ АУСТРИЈАНЦИ И МАЂАРИ. ВОЛЕ ГА И НОВОСАЂАНИ И БЕОГРАЂАНИ. ИЗМЕЂУ 
ЊЕГА И САВЕ СЕ НАЛАЗИ СРЕМ. НА КРАЈУ ПУТА ОН СЕ УЛИВА У ЦРНО МОРЕ. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Напиши правилно следеће реченице. 

Далиси видејо јанка? ___________________________________________________________ 

Невреди га питати, јер он то незна.   ______________________________________________ 

Дуго је седо и гледо у прозорћић, ћекајући га._______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Нови Логос 



Контролна вежба                                                   Ученик ____________________________________ 

1. Прочитај дати текст, подвуци у њему све именице и разврстај их у одговарајућу колону. 

Кад је била мала, Маша је распуст проводила код баба Мире, у селу Дренова, код Мораве. Тамо је 

брала лишће, грање и пруће. Правила је луткице од свиле, памука и вуне.   

Властите именице Заједничке 
именице 

Збирне именице Градивне именице 

    

    

    

    

 

2. Одреди род следећих именица. 

пекар _______________________,                 огледало _____________________, 
млеко _______________________,                 унучад ______________________, 
Морава ______________________,                 кукурузи ____________________.  

3. Подвуци именице које су у множини: 

Сава је купио приколицу. Тата ће му купити неколико камиона, а мама моторчиће. Са браћом ће се 
играти аутићима. 

4. Следеће реченице допуни:  

а) заједничким именицама 
Шарени __________________ су слетали на _____________________. 

б) властитим именицама 
Моја тетка _________________најбоље спрема крофне у целом ____________________.  

в) градивним именицама. 
Баба ми је купила хаљину  од ______________ и јакну  од ___________________. 

г) збирним именицама 
Ненад је у парку скупљао ________________________ и _________________________. 

5. Препиши правилно следећи текст. 
НАЈВЕЋА РЕКА У НАШОЈ ЗЕМЉИ ЈЕ ДУНАВ. ОН ИЗВИРЕ У НЕМАЧКОЈ. КАСНИЈЕ МУ СЕ 
ДИВЕ АУСТРИЈАНЦИ И МАЂАРИ. ВОЛЕ ГА И НОВОСАЂАНИ И БЕОГРАЂАНИ. ИЗМЕЂУ 
ЊЕГА И САВЕ СЕ НАЛАЗИ СРЕМ. НА КРАЈУ ПУТА ОН СЕ УЛИВА У ЦРНО МОРЕ. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Напиши правилно следеће реченице. 

Јесили срео марину? ___________________________________________________________ 

Нежелим га питати, јер он о томе немисли. _________________________________________ 

Дуго је ћућећи гледо, размишљо и ћекао га. ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Нови Логос 


