
                                              Акузатив – кога, шта (видим)

Које су граматичке категорије именских речи? Наведите падеже које смо 
обрадили и питања за њих. Која су основна значења номинатива? Наведите значења 
генитива. Која су значења датива? Наведите предлоге који се јављају уз датив. Који 
падежи се увек јављају без предлога?

 Сања је написала песму.
Иван је шутнуо лопту.
Наша репрезентација је постигла гол.
У Грчкој смо посетили древни град.
Које питање постављамо да бисмо као одговор добили подвучене речи?
Све подвучене именице употребљене су у падежу који се назива акузатив. 

Одређује се помоћу питања кога, шта (видим).
Именице које су у акузативу најчешће врше службу правог објекта у реченици и тада 

се испред њих никада не употребљава предлог. Именица у акузативу која врши службу 
правог објекта има значење предмета радње.

Употребљава се с предлозима и без њих. Уз акузатив се могу јавити различити 
предлози: у, на, низ, пред, кроз, међу.

Пошто не може да стоји самостално, акузатив је зависан падеж.
Подвуците именице у акузативу и одредите коју службу имају у реченици.

а) Понела сам кишобран јер су најавили кишу. (објекат)
б) Мама је припремила колач који смо са слашћу појели. (објекат)

Именице мушког и средњег рода које означавају предмете имају исти облик у 
номинативу и акузативу. Ова два падежа разликоваћемо према служби коју врше у 
реченици, али и према питању које ћемо поставити да бисмо као одговор добили тражене 
именице. Именице у номинативу врше службу субјекта, а именице у акузативу 
службу објекта.

Именице мушког рода које означавају бића имају исти облик у генитиву и 
акузативу, а у разликовању ће нам помоћи питања која ћемо поставити: (од) кога/чега, 
односно кога/шта (видим).

Осим службу објекта, именице у акузативу могу вршити и службу прилошких 
одредаба за место (завршетак кретања), време и начин и тада имају значење места 
завршетка кретања, времена и начина.

Урадити домаћи задатак у уџбенику Језичко благо, стр. 57- 60. 




