
 

       ПИСАЊЕ  РЕЧЦЕ  ЛИ  У   УПИТНИМ 

                    РЕЧЕНИЦАМА 

 

1. Напиши три питања користећи речцу ЛИ. 
 
   1. ____________________________________________________ 
 
   2. ____________________________________________________ 
 
   3. ____________________________________________________ 
 
2. Постави два питања у вези дате реченице користећи речцу ЛИ. 
 
                       Ана је купила књигу. 
 
   1. ____________________________________________________ 
 
   2. ____________________________________________________ 
 
3. Исправи грешке и правилно препиши реченице. 
 
а) Имашли гумицу?  ______________________________________ 
 
б) Дали сте Јагоди дали јагоде? 
 
________________________________________________________ 
 
4. Од датих речи састави реченицу и правилно је напиши. 
 
урадила ли зашто то сам  __________________________________ 
 
 ли оцену добила коју сам  ___________________________________  
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