
Реченица – глаголски предикат, објекат, прилошке одредбе 

 
1. Допуни реченице:  

У служби предиката најчешће се налазе ___________________________________.  

Предикат који чини глагол назива се _______________________________ предикат.  

2. Подвуци двема линијама предикате:  

а) Шта си поклонила Ани за рођендан? 

б) Радујемо се распусту и празницима. 

в) Сипај ми мало воде! 

3. а) Подвући предикате у следећим реченицама: 

Да ли сте икада размишљали о томе како живе приче?  

___________________________________________________________________ 

Можда мислите да ту нема ничег необичног.  

___________________________________________________________________ 

б) На линије испод реченица уписати којој врсти реченица према значењу и према облику припадају дате 
реченице. 

4. Поред сваке реченице напиши да ли је проста или сложена: 

а) „Врабац покушава безуспешно да се напије воде из лимене кофе на бунару.”  

___________________________________________________________________ 

б) „Сова полете за њим.”_________________________________________________ 

в) „Вид завршио све послове и сео на ограду.” 

г) „Госпођо, да ли сте залутали?”____________________ 

д) „Вид их слуша и мршти се љутито с времена на време.” _________ 

ђ) „Не волим растанке.”_______________________ 

   (Видовите приче, Љубивоје Ршумовић) 

5. Заокружи објекте у следећим реченицама. 

Драгана једе јабуку. 

Драгана једе киселу јабуку. 

Драгана једе киселу јабуку без коре.  

Драган има свеску.  

Драган има дебелу свеску. 

Драган има дебелу свеску на линије. 

Драган има дебелу свеску на широке линије.  

 

Нови Логос 

 



6. Изнад сваког подвученог реченичног члана напиши његов назив: 

а) Неуморни мајстори сазидаше кућу.  

б) Телефон је звонио и нико није дизао слушалицу. 

в) Бранковићи имају пет јутара земље.  

г) То питање је Огњен поставио. 

  

7. Попуни празна поља у табели: 

 

Реченица 
Врста речи (и подврста) Служба речи (реченични 

члан) 

Ујак ми је обећао брод.   

Отпутовали су и Милан и 
Маја. 

  

Нису то они захтевали, 
већ ми. 

  

Паја зева све време.   

 

8. Одреди о којој прилошкој одредби је реч: 

а) Дођи овамо, Плутоне! _________________________________ 

б) Ноћас је падао снег и прекрио брег. _____________________ 

в) Марко је поступио храбро. _____________________________ 

г) „Добро”, рече напослетку он. ___________________________ 

д) Попео се на врх брда. _________________________________ 

ђ) Тамара се спремила на брзину. __________________________ 

е) Корачао је с оне стране улице. __________________________ 

 

9. У којим реченицама из претходног задатка су прилошке одредбе исказане групом речи? 

 ____________________________________________________________________ 

 

10. Подвуци прилошке одредбе у следећим реченицама и одреди им врсту: 

Устао је касно. 

Устао је поприлично касно. 

Устао је у пола десет.  

Маја живи у кући. 

Маја живи у великој кући. 

Маја живи у великој кући на спрат.                               Нови Логос 

 


