
 

                        РЕЧЕНИЦЕ  ПО  ЗНАЧЕЊУ 

 
 
1. На крају сваке реченице напиши знак који недостаје, па на црти  
    напиши каква је по значењу: 
 
а) Зар је то оно што желиш __      ____________________________ 
 
б) За неколико минута почиње час __    _______________________ 
 
в) Поједи све из тањира __   ________________________________ 
 
г) Сутра је мој рођендан __   _______________________________ 
 
2. Напиши три питања у вези дате реченице: 
 
             На Сајму књига сам купио три књиге. 
 
  1) _____________________________________________________ 
 
  2) _____________________________________________________ 
 
  3) _____________________________________________________ 
 
3. Правилно поређај дате речи и напиши добијене реченице. 
 
а) ли   си   на   био  да   Златибору 
 
________________________________________________________ 
 
б) оловку  ли  да   позајмиш   хоћеш  ми 
 
________________________________________________________ 

4. Исправи грешке и правилно препиши дате реченице. 
 
а) Знашли да вежеш пертле?  
 
___________________________________________________________ 
 
б) Дали сте маци да ли млеко? 
 
___________________________________________________________ 
 
в) Јесули дечаци је ли? 
 
___________________________________________________________ 
 
5. Из датог текста препиши обавештајну, упитну, узвичну и заповедну 
    реченицу: 
 
           ,,Хоћеш ли доћи на мој рођендан?’’ 
           ,,Хоћу!’’ 
           ,,Доћи ће и Борко.’’ 
           ,,Шта би желела да ти поклоним?’’ 
           ,,Купи ми чоколаду!’’ 
 
 
обавештајна реченица: _____________________________________ 
 
упитна реченица: __________________________________________ 
 
узвична реченица: _________________________________________ 
 
заповедна реченица: _______________________________________ 
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