
1. Допуни следеће реченице тако да буду тачне: 

Промена именица, придева, заменица и неких бројева по падежима, у једнини и 

множини зове се _______________________________________, а речи које се тако мењају једним 

именом зовемо _________________________________________ речи. 

Промена глагола по лицима и временима назива се ________________________________________ . 

Придеви и неки прилози имају једну особину коју остале врсте речи немају. То је 

__________________________________________________.  

2. Из следећег афоризма Душка Радовића издвој тражене речи: 

Ко се овога јутра пробудио у сунчаном Београду, постигао је довољно за један 

дан. 

ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ 
ИМЕНИЦЕ: 
 

ПРИЛОЗИ: 

ЗАМЕНИЦЕ: 
 

ПРЕДЛОЗИ: 

ПРИДЕВИ: 
 

 

БРОЈЕВИ: 
 
ГЛАГОЛИ: 
 
 

3. У следећем низу пронађи непроменљиве речи: 

КА, ТО, ПАС, УЋИ, КО, КАДА, ОД, ДОЛЕ, НИШ 

 

4. У следећем низу означи променљиве речи: 

НАЖАЛОСТ,  ЛЕТОС,  ЛЕТО,  ПРЕМА,  ЛЕТЊИ,  ЛЕТ, ИЛИ, ВАЉДА 

 

5. Пронађи прилоге у реченицама: 

Синоћ је прошла полако поред мене и јавила ми се гласно. Никад раније нисам био 

срећнији. 

6. Пронађи реч која не припада низу: 

ОД, КА, УЗ, ИАКО, СА, ЗБОГ, НА, ИЗА, ПРЕД, КОД 

 

7. Подвуци реченице у којима су употребљени прилози. Прилоге заокружи. 

а) Стајала је испред и гледала нас пажљиво. 

б) Олга је пажљиво дете. 

в) Стала је испред њих и обратила им се. 

г) Обратила им се одмах, али је они никада нису довољно разумели. 

 

8.  У следећем низу препознај, подвуци и именуј реч која није везник: 

И, ПА, ТЕ, УЗ, НИТИ, НИ 

 

9.  Подвуци речце у следећим реченицама: 

̶̶  Зар наставник није рекао да ће сигурно одложити контролни? 



̶  Ала си ти наиван! 

̶  Нека сам и наиван, али мислим да је баш то рекао. 

̶ То си вероватно сањао! Наравно, чујеш оно што ти одговара. Нажалост, није, не.  

 

10. У следећим низовима препознај, подвуци и именуј реч која није речца: 

а) ВАЉДА, МОЖДА, ДАКАКО, НЕКАКО, НАРАВНО 

б) АЛА, ЛИ, АЛИ, ДА ЛИ, ЗАР 

в) ЕВО, ЕТО, ЕНО, ЕЈ, МЕЂУТИМ  

 

11. У следећим низовима препознај, подвуци и именуј реч која није узвик: 

а) ЛЕЛЕ, КУКУ, БРРР, АЛА, АВАЈ 

б) ЈОЈ, ОХО, ФИЈУ, ЗАР, ПИС 

в) БУЋ, ДОК, ХОП, КВРЦ, ШЉИС 

 

12. Следеће речи разврстај у непроменљиве врсте речи којима припадају: 

ПРЕД, МЉАЦ, ДАКЛЕ, ЈЕР, ГОРЕ, НИТИ, ИЗ, ОДМАХ, ЧАК, ДИНГ-ДОНГ 

 

ПРИЛОЗИ:____________________________________________________________ 

ПРЕДЛОЗИ: __________________________________________________________ 

ВЕЗНИЦИ: ____________________________________________________________ 

УЗВИЦИ:    ____________________________________________________________ 

РЕЧЦЕ:        ____________________________________________________________ 

 

13.  Направи од узвика ФИЈУ глагол и именицу: 

Глагол: ________________________________  Именица: _______________________________________ 

     

14. У следећој групи речи са истим кореном подвуци узвик: 

КУЦАТИ, КУЦАЊЕ, КУЦ, КУЦКАТИ, КУЦКАЊЕ 

 

15. Обрати пажњу! Непроменљиве речи истог гласовног састава припадају често 

различитим врстама речи. О којој је врсти реч сазнајемо тек из реченице у којој 

је та непроменљива реч употребљена. Размисли и одреди врсте истакнутих 

речи. 

а) Ја му говорим једно, А он ради друго. / А, то си ти! 

                                       _____________                   ______________ 

б) ВЕЋ сте се вратили. / Нису остали у школи, ВЕЋ су се вратили кући. 

___________________                                                              ___________________ 

в) Долазиш ли? ДА. / Отишла је ДА купи свеску. 

                        _____________                   _________________ 

г) Отпутовали су О свом трошку. / О, како си ме изненадио! 

                           ________________                   ______________________ 

д) Они ће доћи ПОСЛЕ. / Миша је стигао ПОСЛЕ Вука. 

                                          _______________                              ___________________                                                                                        



 

 


