
                Реченице по значењу и облику  
 
Име и презиме: _________________________________________________________ 
 
 
1. Попуни таблицу.                                                                                                                             12б 
 

             РЕЧЕНИЦЕ           ПО  ЗНАЧЕЊУ             ПО  ОБЛИКУ 

Јуче није падала киша.   

Отвори прозор!   

Колико је сати?   

Немам гумицу.   

Победили смо!   

Ко није на часу?   

 
2. Дате реченице напиши у супротном облику.                                                                                  4б 
 
а) Маја и Стојан су ученици другог разреда. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
б) Ко је урадио домаћи задатак? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Напиши:                                                                                                                                              8б 
 
а) Упитну реченицу у потврдном облику. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
б) Заповедну реченицу у одричном облику. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

од 22 - 24 бода од 18 - 21 бодова од 14 - 17 бодова од 9 - 13 бодова од 0 - 8 бодова 

     одличан (5)    врлодобар (4)       добар (3)     довољан (2)   недовољан (1) 

                                                                          procitajproskitajblog 


