
  УЧЕНИК: ___________________________________ 

  ВРСТЕ  РЕЧИ  И  СЛУЖБА  У  РЕЧЕНИЦИ - ПРОВЕРА 

1. Подвуци  субјекат  у  следећим  реченицама  и  одреди  којој  врсти  речи  припада. 

 

Први  у  трци  је  најбучнији.  ___________________________ 

У својој соби Милена чита  . ____________________________ 

Ливаду су прекрили липтири. _____________________________ 

Упорни увек побеђују. ____________________________ 

 

2. Одреди  службу  подвучене  именице. 

 

а) Пролеће  је стигло  у  парк. _______________________________ 

б) Данас причамо о пролећу. ________________________________ 

в) Планирамо  излет  у  пролеће. _____________________________ 

       3.  Подвуци  предикате у следећим реченицама: 

а) Птице грабљивице имају невероватан вид.  

б) Милан и Маја нису видели беле лавове у зоолошком врту. 

в) Латиновићи ће ићи код Срдића на славу.  

г) Гепард  је  најбржи. 

д) Наш  рођак  је сликар. 

4. Разврстај подвучене реченичне чланове на субјекте и објекте: 

Књига нам је добродошла. Књигу смо добили од наше библиотекарке. Сви ћемо брже 

решити задатак.  Учитељ ће нас, сигурно, похвалити. 

 Субјекти:     Објекти: 

_________________                              ______________________ 

_________________                             _______________________ 

5. Подвуци атрибуте у реченицама: 

а)  Ескими су мали снежни људи.  

б) Мрки медвед спава у великој јазбини.  

в)  Дивљи кунићи мрзе самоћу.  

6. Одреди о којем је реченичном члану реч (коју службу врши подвучена реч): 

а) Фрула се јасно чула. __________________________________________________ 

б) Зачуло се нешто испод степеништа. ______________________________________ 

в) Наћи ћемо се ујутро испред зграде. _______________________________________ 

г) На столу су стаклене флаше, пластични тањири и салвете. _____________________ 

д) Весели малишани истрчали су после ручка на ливаду. _________________________ 

ђ) Ученици IV3 освојили су прво место на турниру. _____________________________ 

е) Ивана је добила брата . ____________________________________________ 

 

 

 



7. Попуни табелу:  

Пример 
Врста и подврста  

подвучене речи 
Реченични члан/служба 

Тамарина фотографија   

друга награда   

гумена лопта   

летећи тањир   

 

 

8. Заокружи слово испред реченице у којој се налази група речи у служби објекта:  

а) Ми  смо видели  непознатог човека са шеширом. 

б) Непознат човек са шеширом стајао  је на станици . 

9. На линијама упиши врсту прилошке одредбе: 

а) Бубамаро, лет, лет, у далеки свет! ____________________________________ 

б) Ноћу сове не спавају!   ____________________________________ 

в) Поступили су неопрезно.   ____________________________________ 

г) Сакриј се иза овог степеништа!  ____________________________________ 

10. Одреди врсту реченица према значењу и према облику: 

а) Мама је направила мој омиљени колач. _____________________________________________ 

б) Хоћеш ли већ једном да завршиш? ________________________________________________ 

в) Не отварај прозор! ______________________________________________________________ 

11. Осмисли, а затим напиши реченицу према следећем моделу: 

субјекат + предикат + објекат + прилошка одредба за време 

____________________________________________________________________ 

 

12.Одреди  службу  и  врсту  речи  у  следећој  реченици: 

Мајско Сунце  обасјало је градски  трг. 

 

РЕЧЕНИЦА ВРСТА  РЕЧИ  СЛУЖБА/ РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАН 

 

Мајско   

Сунце   

обасјало  је   

градски   

трг   

 

 

 

 

        Нови Логос 

 


