
1. Реченице које су у потврдном облику напиши у одричном, а 

оне које су у одричном напиши у потврдном облику: 

 

* Јуче смо ишли у биоскоп.___________________________________ 

* Марко не зна латиницу. ___________________________________ 

* Маја хоће да једе супу. ___________________________________ 

* Тата није разбио чашу. ___________________________________ 

* Дуња неће ићи на излет. ___________________________________ 

 

2. Стави одговарајуће знаке иза датих реченица,а затим одреди 

значење и облик. 

 

- Идете ли у биоскоп__      ______________зн.       __________облик 

- Миша не тренира тенис__      ____________зн.       _________облик 

- Деда, ено пастрмке__      ______________зн.       ___________облик 

- Немој да касниш__      ______________зн.       ___________облик 

- Ниси ли јуче спавао__      ______________зн.       __________облик 

 

3. Следеће обавештајне реченице претвори у упитне: 

Милан игра фудбал. 

_________________________________________________________ 

Гледао сам филм. 

_________________________________________________________ 

Са друговима сам славио рођендан. 

 

 

4. На следећа питања одговори одричним реченицама: 

 

-Зар ти не волиш фудбал?____________________________________ 

-Јел данас петак?___________________________________ 

-Да ли си био у школи?___________________________________ 

 

5. На следећа питања одговори потврдним реченицама: 

 

- Ко је разбио прозор?____________________________________ 

- Да ли си видео Ању?____________________________________ 

- Спаваш ли вечерас код баке?________________________________ 
ucibibapl.wordpress.com 
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