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КОНТРОЛНА 
ВЕЖБА

Овде напиши своје  
име и презиме: 

9AГРАМАТИКА

2 
Одреди и упиши род и број именица.

1 
Препиши на линију једну именицу из скупа која припада истој врсти  
као именице у низу.

лептир          риба  цвет          море

3 
Напиши један описни, присвојни и градивни придев уз именицу играчка.

ИГРАЧКА

          описни                    присвојни                    градивни

              

4 
Које су врсте речи подвучене у наведеној реченици?

Ох, много си лепши од других, ти више ниси Ружно Паче.

Врста речи:                           Врста речи:  

5
Подвуци глаголе.

лепота      улепшати      лепотица      најлепши 

пролепшати      лепо      улепшавање

цвеће            лишће

лист            вода

Именица Род Број
сличице
око
ноћ
имена
облачић

Бодови

Бодови

Бодови

Бодови

Бодови

ОценаЗбир бодова



6
Заокружи слово испред реченице у којој су сви глаголи употребљени  
у садашњем времену.

а) – Пењем се на брдо и штапом ћу дохватити небо – поручује Босоноги.
б) – Ми се спремамо, путујемо на море – каже мој брат Босоногом.
в) – Дохватио сам небо и пољубио сам га – хвали се Босоноги.
г) – Све ти верујемо, али то лажеш! – узвикнули смо брат и ја.

7
Попуни табелу као што је започето.

8

9

Заокружи слово испред реченице у којој је изостављен субјекат.

а) Цело пролеће и лето ишао је бос.
б) Он је запалио море.
в) Остао је само надимак Босоноги.

Повежи речи из леве колоне са службом коју имају у реченици.  
Једна служба из десне колоне је сувишна.
Једнога јутра Босоноги се опрезно прикрао нашем прозору.
Једнога јутра   предикат 
Босоноги    објекат 
се прикрао    субјекат 
опрезно     прилошка одредба за место 
нашем прозору.    прилошка одредба за начин 

прилошка одредба за време

Шта смо проверавали – ученик/ученица је у стању да: Бодовање

1. разликује подврсте речи; Тачан одговор – 2 бода
2. одреди граматичке категорије именица; 9 и 10 тачних одговора – 2 бода

7 и 8 тачних одговора – 1 бод
3. примени знање о подврстама речи; 3 тачна одговора – 2 бода

2 тачна одговора – 1 бод
4. именује врсте речи; Тачан одговор – 2 бода
5. препозна врсту речи; 2 тачна одговора – 2 бода 

1 тачан одговор, без погрешних – 1 бод
6. препозна граматичке категорије глагола; Тачан одговор – 2 бода
7. пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго; 5 и 6 тачних одговора – 2 бода

4 тачна одговора – 1 бод 
8. препозна изостављени субјекат; Тачан одговор – 2 бода
9. препозна службу речи у реченици. 5 тачних одговора – 2 бода

Укупно – 18 бодова; 7–9 бодова – оцена 2; 10–12 бодова – оцена 3; 13–15 – оцена 4; 16–18 – оцена 5 

Садашње време Прошло време Будуће време
Писали смо причу.

Деца слушају.
Босоноги ће причати.

Бодови

Бодови

Бодови

Бодови
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Овде напиши своје  
име и презиме: 

ГРАМАТИКА

2 
Одреди и упиши род и број именица.

1 
Препиши на линију једну именицу из скупа која припада истој врсти  
као именице у низу.

лист          птица  шума          гнездо

3 
Напиши један описни, присвојни и градивни придев уз именицу лопта.

ЛОПТА

          описни                    присвојни                    градивни

              

4 
Које су врсте речи подвучене у наведеној реченици?

Ех, много се он уобразио, мисли да је паметнији од других.

Врста речи:                           Врста речи:  

5
Подвуци глаголе.

памет      опаметити      паметњаковић      најпаметнији

памтити      паметно      памћење

лишће            грање

грана            ваздух

Именица Род Број
кућице
срце
пећ
писамца
колачић

Бодови

Бодови

Бодови

Бодови

Бодови

ОценаЗбир бодова



6
Заокружи слово испред реченице у којој су сви глаголи употребљени  
у садашњем времену.

а) – Све ти верујемо, али то лажеш! – вичемо брат и ја.
б) – Попео сам се на брдо и штапом сам дохватио небо – прича Босоноги. 
в) – Ми смо се спремили, путујемо на море – каже мој брат Босоногом. 
г) – Видим небо и пољубићу га – рече Босоноги. 

7
Попуни табелу као што је започето.

8

9

Заокружи слово испред реченице у којој је изостављен субјекат.

а) Он је дохватио небо.
б) Остао је само надимак Босоноги.
в) Тек крајем јесени обувао је огромне ципеле.

Повежи речи из леве колоне са службом коју имају у реченици.  
Једна служба из десне колоне је сувишна.
Једне вечери Босоноги је тихо пришао нашој кући.
Једне вечери  предикат 
Босоноги   објекат 
је пришао   субјекат 
тихо    прилошка одредба за место 
нашој кући.  прилошка одредба за начин  
   прилошка одредба за време

Шта смо проверавали – ученик/ученица је у стању да: Бодовање

1. разликује подврсте речи; Тачан одговор – 2 бода
2. одреди граматичке категорије именица; 9 и 10 тачних одговора – 2 бода

7 и 8 тачних одговора – 1 бод
3. примени знање о подврстама речи; 3 тачна одговора – 2 бода

2 тачна одговора – 1 бод
4. именује врсте речи; Тачан одговор – 2 бода
5. препозна врсту речи; 2 тачна одговора – 2 бода 

1 тачан одговор, без погрешних – 1 бод
6. препозна граматичке категорије глагола; Тачан одговор – 2 бода
7. пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго; 5 и 6 тачних одговора – 2 бода

4 тачна одговора – 1 бод 
8. препозна изостављени субјекат; Тачан одговор – 2 бода
9. препозна службу речи у реченици. 5 тачних одговора – 2 бода

Укупно – 18 бодова; 7–9 бодова – оцена 2; 10–12 бодова – оцена 3; 13–15 – оцена 4; 16–18 – оцена 5 

Садашње време Прошло време Будуће време
Деца су слушала.

Босоноги прича.
Писаћемо причу.

Бодови

Бодови

Бодови

Бодови
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