
 

                 УПИТНЕ  РЕЧЕНИЦЕ 
1. Заокружи слово испред упитне реченице: 
 
а) Јутро је.                        б) Браво!                             в) Имаш ли оловку? 
 
2. Напиши три питања у вези дате реченице: 
 
                             Корњача је победила зеца. 
 
Питања: 1. __________________________________________________ 
 
               2. __________________________________________________ 
 
               3. __________________________________________________ 
 
3. Правилно поређај речи у реченици: 
 
а) си закаснио јуче зашто 
 
______________________________________________________________ 
 
б) столицу   ли   додаш  ми   да  можеш 
 
______________________________________________________________ 
 
4. Исправи грешке у реченицама и правилно их препиши писаним словима: 
 
а) јесили  научио  песмицу 
 
_______________________________________________________________ 
 
б) хоћешли  да идемо у биоскоп 
 
_______________________________________________________________ 

 УПИТНЕ  РЕЧЕНИЦЕ 
1. Заокружи слово испред упитне реченице: 
 
а) Јутро је.                        б) Браво!                             в) Имаш ли оловку? 
 
2. Напиши три питања у вези дате реченице: 
 
                             Корњача је победила зеца. 
 
Питања: 1. __________________________________________________ 
 
               2. __________________________________________________ 
 
               3. __________________________________________________ 
 
3. Правилно поређај речи у реченици: 
 
а) си закаснио јуче зашто 
 
______________________________________________________________ 
 
б) столицу   ли   додаш  ми   да  можеш 
 
______________________________________________________________ 
 
4. Исправи грешке у реченицама и правилно их препиши писаним словима: 
 
а) јесили  научио  песмицу 
 
_______________________________________________________________ 
 
б) хоћешли  да идемо у биоскоп 
 
_______________________________________________________________ 

                                                    procitajproskitajblog                                                 procitajproskitajblog   

   


