
РЕЧЕНИЦЕ ПО ОБЛИКУ И ЗНАЧЕЊУ НА ТРИ НИВО ТЕЖИНЕ 

  

ОСНОВНИ НИВО 
(учитељица Алексић Зорица ) 

 

1. Реченице по облику смо поделили на ( подвуци ): 

обавештајне  реченице   ,   поврдне  реченице   ,   упитне     реченице  ,  

одричне  реченице 

2. Реченице по значењу смо поделили на ( подвуци ):  

одричне   реченице  ,   обавештајне  реченице  ,  упитне  реченице   ,  

потврдне  реченице , узвичне  реченице , заповедне  реченице 

3. Заокружи какве су по значењу следеће реченице (заокружи тачан одговор): 

 Новак Ђоковић је освојио још један турнир. 

 узвична              обавештајна    

 Да ли хоћеш да идеш са мном у шетњу ? 

заповедна           упитна    

 Не бацај смеће ван корпе ! 

заповедна          узвична  

4. Стави одговарајући знак на крају реченице ! 

 Индијанци су чамце правили од животињске сушене коже _____ 

 Да ли вам се свиђа нова песма Јелене Томашевић _____ 

5. Заокружи какве су по облику следеће реченице ! 

 Зашто у јесен лишће опада ?  

потврдна           одрична 

 Жељко Јоксмови није компоновао песму ,,Есма“. 

потврдна           одрична 

 Данас су сви у 2/3 дошли у школу .  

потврна             одрична 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СРЕДЊИ НИВО 
(учитељица Алексић Зорица ) 

 

1. Реченице по облику смо поделили на : __________________ и __________________. 

2. Реченице по значењу смо поделили на: ______________ , ________________ , 

_________________   и  _____________________. 

3. Повежи стрелицама реченицу са одговарајућом врстом по значењу! 

 

 РЕЧЕНИЦА  ВРСТА ПО 

ЗНАЧЕЊУ 

1. Новак Ђоковић је освојио још 

један турнир. 

 

 

заповедна 

2. Да ли хоћеш да идеш са мном у 

шетњу ? 

 

 

обавештајна 

 

3. 
 

Не бацај смеће ван корпе ! 

 

 

узвична 

 

  

упитна 
 

 

4. Одреди какве су по значењу следеће реченице ! 

 Да ли си ти то купила нове ципеле ?  ________________________ 

 Јао, боли ме глава ! ___________________________________ 

 Вечерас полиј цвеће ! _________________________ 

 Јасмина је моја најбоља другарица .  _________________________ 

5. Стави одговарајући знак на крају реченице! 

 Јао , почиње да дува кошава _____ 

 Да ли ти се свиђа нови спот Бритни Спирс ______ 

 Златибор је планина која се налази близу Ужица  _____ 

 Пажљиво прелази улицу _______ 

6. Напиши какве су по облику следеће реченице ! 

 Зашто у јесен лишће опада ?  _________________________ 

 Жељко Јоксмовић  није компоновао песму ,,Есма“.______________________ 

 Данас су сви у 2/3 дошли у школу . _________________________ 

 Немој да ме нервираш !    _________________________ 

 Имам много пријатеља на Фејсбуку. _________________________ 



НАПРЕДНИ НИВО 

(учитељица Алексић Зорица) 

 

1. Прецртај  уљеза! 

 поврдне реченице, упитне  реченице, одричне реченице 

2. Прецртај уљеза! 

 обавештајне  реченице   ,    упитне  реченице   ,   потврдне  реченице  , 

узвичне реченице  ,    заповедне  реченице                                    

3. Напиши какве су по значењу следеће реченице ! 

 Да ли хоћеш да идеш са мном у шетњу ? ________________________ 

 Не бацај смеће ван корпе ! ____________________________________ 

 Новак Ђоковић је освојио још један турнир.  _________________________ 

 Браво,освојили смо прво место ! ____________________________________ 

 Научи се једном лепом понашању ! _________________________________ 

4. Стави одговарајући знак на крају реченице! 

 Када долазиш код мене _________ 

 Ура , ми смо прваци ______ 

 Причувај поподне млађег брата ____ 

 Како лепо пева моја ћерка ______ 

5. Напиши какве су по облику , а какве по значењу следеће реченице : 

 Три пута недељно идем у теретану. _______________ , __________________ 

 Немам довољно времена да за дружење са рођацима . _______________ , 

_________________ 

 Да ли си срећна? _________________ , ____________________ 

 Не улази  обувена  у собу ! __________________ , ____________________ 

 Баш  нестваран предео ! _________________ , ________________ 

6. Подвуци у следећем тексту : 

 потврдну узвичну реченицу  

              Јутрос сам хитно морала код зубара. Заболео ме је зуб . Када сам стигла , 

рекла сам зубару : ,, Јао , докторе, боли ме зуб!“  Зубар је рекао да ће предузети све 

што је у његовој моћи .   

 одричну обавештајну реченицу 

             Волим да читам бајке . Омиљене су ми: Аждаја и царев син, 

Међедовић,Златна јабука и девет пауница... У школској библиотеци нема довољно 

књига са бајкама да би задовољиле моју љубав према читању бајки.  

 


