
ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ – VI – ВЕЖБАЊЕ

1.
У реченици Откако је зазимило и дошао код нас, деда само седи подвуци глагол који 
означава стање.                    
                                                                                                                 

Инфинитивна:
2.

Напиши инфинитивну и презентску основу од 
глагола ИЋИ: Презентска:

3.
Подвуци свршене глаголе који означавају свршетак радње:

ДИЋИ,      ДОЋИ,      ПОЋИ,      ПРЕЛИСТАВАТИ,      ПРОЧИТАТИ

4.
Подвуци прелазне глаголе: НЕМАТИ, СПАВАТИ, КУПИТИ, СИЋИ

5.
Подвучене глаголе препиши у облику инфинитива и прецизно им одреди глаголски род: 

Обојица су волели да трче, па су се брзо спријатељили.

6.
Подвуци глаголе који немају једнаку инфинитивну и презенстку основу: 

НОСИТИ,           ЗВАТИ,           БРАТИ,           СМЕТИ

ЈЕ ГОВОРИО -
СЕ НЕЋЕ КАЈАТИ -7.

Како се зову подвучени глаголски облици у 
следећој реченици: Отац је говорио да се 
неће кајати онај ко добро чини. ЧИНИ -

8.

Подвучене глаголе препиши У облику 
инфинитива и одреди их према глаголском 
виду: Гиле је с дрвета показивао на друга 
који је, од страха да га стари баштован не 
спази, поскакивао као веверица.

9.

Подвучене глаголе препиши у облику 
инфинитива и прецизно им одреди глаголски 
род: Цар се обукао и сео на престо, а кад 
чу како се дворани свађају, наљути се.

10.
У следећој реченици подвуци глаголе који имају исту инфинитивну и презентску основу: 
Дивовско створење се прену, загледа се мало испред себе у земљу, и најзад ме опази где лежим.

11.
Одреди подвучене глаголске облике у следећој 
реченици: Варалице седну за разбој који су 
поставили као да ће заиста радити.

12.
У наведеној реченици подвуци све несвршене глаголе: Иако већ дуго побеђују, плави су данас 
изгубили, али нису разочарали гледаоце који су на трибинама киснули и навијали за њих.

13.
У наведеној реченици подвуци наглашене облике помоћних глагола: Ако те упитају јесмо ли 
спремни да им помогнемо, кажи да ћемо их подржати уколико буду у невољи.

14.

Подвучене глаголе препиши у облику 
инфинитива и прецизно им одреди глаголски 
род: Чудио се и помало туговао што га нису 
сачекали, па ипак, полако се спремао за пут.

15.

У следећој реченици подвуци глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу: 
Кренули смо рано, падала је киша и дувао јак ветар, али ми смо путовали удобно и све 
време причали и смејали се.

ПОЛЕГЛО -

СИШЛО16.

У наведеним стиховима Јована Дучића 
прецизно именуј подвучене глаголске облике: 
Рибарско сеоце полегло на стену
И сишло у затон и кроз маглу млечну
Једва се назире, к'о кроз успомену. СЕ НАЗИРЕ

17.
У наведној реченици подвуци непрелазни глагол: Страховао је да неће довршити све што је 
започео.                                                                                                            



ЗНАМО -

ЋЕ УКОРИТИ18.

Прецизно именуј подвучене глаголске облике у 
следећој реченици: Знамо да ће их укорити
јер су закашњавали и заборављали да 
напишу задатак. ЗАКАШЊАВАЛИ

19.

Подвучене глаголе препиши у облику 
инфинитива и прецизно им одреди глаголски 
род: Идем да купим поклон Милици, а ти ме 
причекај, па ћемо се заједно спремити за 
излазак.

20.

Следећу реченицу допуни облицима 1. лица множине футура I наведених глагола (наћи, исећи, 
написати) – без додавања личне заменице: 
Нећемо чекати остале, _______________________ лепе фотографије, _______________________ их,
                                                     наћи                                                                 исећи
_________________________ испод сваке кратак текст и све то залепити на пано.
           написати

КУПИЛИ
ЧЕКАМО21.

Како се зову подвучени глаголски облици у 
следећој реченици: Ми већ купили карте, 
чекамо, али је Неша закаснио. ЈЕ ЗАКАСНИО

22.

У наведеној реченици подвуци све свршене глаголе: 
Сиромах је послушао кћер и отишао да оре, а кад је наишао цар, он поче да сеје варени 
боб и говори оно што га је мудра девојка научила.

23.

Подвучене глаголе препиши у облику 
инфинитива и прецизно им одреди глаголски 
род: Немам бољег друга од тебе и зато се
увек кајем када се свађамо.

24.

Следећу реченицу допуни облицима 3. лица множине презента наведених глагола (одабрати, 
искројити, сашити) – без додавања личне заменице:
Кројачи најпре ___________________________ тканину, а потом је __________________________ и 
                                         ОДАБРАТИ                                                                 ИСКРОЈИТИ
__________________________.
              САШИТИ                                                                      

25.
У следећој реченици подвуци све наглашене облике помоћних глагола: Увек је тога било, али он се 
још није добро опекао, а када се то деси – а сигуран сам да хоће – нико га више неће наговорити да 
прави сличне глупости.                                                                        

26.
У следећој реченици подвуци све наглашене облике помоћних глагола: Ако ми хоћете веровати, 
донедавно смо се добро слагали и играли заједно, заиста јесам ватрени навијач, али не волим свађу.

спремили смо -

ишчекујемо -27.

Како се зову подвучени глаголски облици у 
следећој реченици: Спремили смо торту и 
нестрпљиво вас ишчекујемо, па се надамо 
да нећете закаснити. нећете закаснити -

28.
У следећој реченици подвуци све свршене глаголе: 

Ми смо поранили, купили карте за биоскоп и чекамо, али Неша, по обичају, касни.

29.
Следећу реченицу допуни обликом футура I (будућег времена) 1. лица множине глагола ПРЕЋИ –
без додавања личне заменице:  _________________________ улицу тек када се упали зелено светло.

                                                             ПРЕЋИ                                                     

30.
У следећој реченици подвуци све глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу: 
Док су се други играли и забављали, он је седео и учио, а у школи много пута претрпео 
ругање оних који су фудбал волели више од књиге.          

а) праве повратне глаголе: 

б) узајамно повратне глаголе:
31.

ГРЛИТИ СЕ, ОБРИЈАТИ СЕ, ОБРАДОВАТИ 
СЕ, РВАТИ СЕ, УМИТИ СЕ
Из ових примера издвој: 

32.
Напиши облик перфекта за 3. лице једнине средњег рода од глагола слушати: 



3. лице множине 
презента:

33. Напиши следеће облике глагола викати и пећи:
2. лице једнине 
мушког рода перфекта:

34.
Подвуци непрелазне глаголе свршеног вида:   ЛЕЖАТИ,   ПОЛЕТЕТИ,   ОДРАСТИ,   ЗАПОЧЕТИ.

35.
Подвуци праве повратне глаголе: НАСМЕЈАТИ СЕ, КРЕТАТИ СЕ, ЧУВАТИ СЕ, ОБУВАТИ СЕ.

36. Напиши облик презента за треће лице множине од глагола тећи:                                                 

37.
Подвуци глаголе који имају једнаку инфинитивну и презентску основу: НОСИТИ, ТРЕСТИ, 
ДОЋИ, ЧИТАТИ                                                                                                          

38. Напиши прво лице једнине аориста од глагола истрчати:                                                       

39. Напиши облик футура I за треће лице једнине од глагола ПРЕЋИ:                                    

40.
Подвуци све несвршене учестале глаголе: 

ПРЕКРАЈАТИ, СУМЊАТИ, ПРОПЕШАЧИТИ. САСТАВИТИ, КУЦКАТИ, ПРЕУРЕЂИВАТИ.

41.
Следећу реченицу допуни облицима аориста глагола ЧУТИ: Чим он _______________ гласове 
својих другова, потрча ка прозору и они _______________ како га отвара.

ИЗВАДИО –

ЈЕ ПРЕПОЛОВИО –42.

Прецизно одреди подвучене глаголске облике у 
следећој реченици: 
Извадио дечак наранџу из торбе, а када ју је 
преполовио, из ње излете златни лептир. ИЗЛЕТЕ –

43. Напиши облик футура I за друго лице множине од глагола ДОЋИ:                                

44.
Подвуци све прелазне глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу: 

ГЛЕДАТИ, НЕМАТИ,   ЛЕТЕТИ, ИМАТИ,   ВОЛЕТИ,   ДРЖАТИ,   НОСИТИ.

45.
Следећу реченицу допуни облицима аориста глагола КОВАТИ: 
Сабљу ____________________ Краљевићу Марко, ____________________ је и девет мајстора.

БИО –

ЈЕ ИМАО –46.

Прецизно именуј глаголске облике подвучене у 
следећој реченици: Био један сиромах који је 
имао толико паметну кћер да се њена мудрост 
разгласи по целом свету. РАЗГЛАСИ –

47.
Подвуци све глаголе који имају исту инфинитивну и презентску основу: 

ПИТИ,   ВЕЖБАТИ,   ТРЧАТИ,   ЖЕЛЕТИ,   СЛУШАТИ,   НАВИЈАТИ,   ПИСАТИ.

48.
У следећој реченици подвуци прелазне глаголе: На железничкој станици сви некуд трче, једни 
зато што путују, а други јер некога нестрпљиво чекају.                                                      

49.
Следећу реченицу допуни одговарајућим облицима аориста глагола РЕШИТИ:
Ми ______________________________ све задатке, ______________________________ ли их и они?

ХТЕЛИ СМО –
НЕ ХТЕ –50.

Прецизно именуј глаголске облике подвучене у 
следећој реченици: Хтели смо да нам се 
придружи, али он не хте да пође. ПОЂЕ –

51.

Заокружи слово испред реченице у којој су употребљени само неправи повратни глаголи:
а) Заруменео се од напора, али се није тужио. 
б) Чим су се домогли циља, знали су да су се спасли.
в) Захвалио се на гостопримству и вратио се кући. 
г) Трећи се користи двојицом који се свађају.

52.
У наведеној реченици подвуци све несвршене глаголе:

Имала је обичај да уђе, седне и одмах почне да прича о свему што је тог дана радила.

53.
Следећу реченицу допуни облицима аориста глагола ДОЋИ: 
Ја ____________________ на време, а они ____________________ тек после пола сата.



54.

Заокружи слово испред глагола који имају исту инфинитивну и презентску основу: 
а) радити, писати, сејати
б) сумњати, корачати, летети
в) сликати, грејати, гледати
г) певати, спремати, читати

55.
У наведеној реченици подвуци неправи повратни глагол: Надали смо се да ћемо се тог дана 
заједно купати, али се Мира и Петар нису спремили за плажу.                  

56.

Подвучене глаголе препиши у облику 
инфинитива и одреди им глаголски род (према 
предмету глаголске радње): Уплашила се јер је
дете изненада побледело и одмах ме је позвала.

ВИДЕ –

РАЗМИШЉА –57.

Како се зову подвучени глаголски облици у 
следећој реченици: Чим виде да посао треба 
да уради брзо, он поче да размишља како 
ће га најбрже и најбоље обавити. ЋЕ ОБАВИТИ –

58.
Подвуци све праве повратне глаголе: ДОГОВОРИТИ СЕ, ЗАКОПЧАВАТИ СЕ, ЉУТИТИ СЕ, 
ЧУДИТИ СЕ, РВАТИ СЕ, ДОТЕРИВАТИ СЕ, БРИНУТИ СЕ, ИЗУТИ СЕ.

59.

У наведеној реченици подвуци облике свих свршених (перфективних) глагола: 
Дружина се тек искупила у Тепсији, почела да се свађа и ларма кад је Јованче устао, 
пришао старој букви и стао уз само стабло, свечан и озбиљан.

60.

Подвучене глаголе препиши у облику 
инфинитива и прецизно им одреди глаголски 
род (према предмету глаголске радње): 
Сви су се радовали сунчаном дану, а ја сам 
морао да седим у својој соби и пишем
домаћи задатак.

НАВРАТИО –
ПОСМАТРАМ –61.

Како се зову подвучени глаголски облици у 
следећој реченици: Навратио ја у свој родни 
крај и посматрам шта се променило. СЕ ПРОМЕНИЛО –

62.

Следећу реченицу допуни облицима 1. лица множине аориста наведених глагола (ЧУТИ, СТИЋИ) 
– без додавања личне заменице:
Синоћ _______________ да сте победили на шаховском такмичењу, али не _______________ да вам
                     чути                                                                                                              стићи
одмах честитамо.                                                                          

63.

Заокружи слово испред реченице у којој су употребљени облици двају правих повратних глагола: 
а) Надам се да ћеш се брзо спремити.
б) Он се умио и очешљао брже од осталих.
в) Изненадили смо се како се лепо обукао за приредбу.
г) Представио нам се као особа која се ничег не боји.

64.

У следећој реченици подвуци све учестале глаголе: 
Сваки пут кад телефон зазвони, а он зврцка сваки час, штене уплашено поскакује, Марина 
стрпљиво разговара, али поглеткује да ли се кученце смирило.

65.

Подвучене глаголе препиши у облику 
инфинитива и прецизно им одреди глаголски 
род (према предмету глаголске радње): Док 
пише, он се увек мешкољи и нервозно се чешка.

66.
Следећу реченицу допуни обликом 3. лица множине презента глагола РАЗУМЕТИ:
Верујем да ме они __________________________.

67.
У наведеној реченици подвуци несвршене (имперфективне) глаголе: 

Дечак је дуго сањарио, а затим протрљао очи, сео, отворио књигу и наставио да учи.

68.
Следећу реченицу допуни обликом 3. лица множине презента глагола ИЗВИНИТИ СЕ:
Увређени смо јер нису хтели да нам се ________________________.                  



РЕКОШЕ –

НЕ РЕЦИТУЈЕ –69.

Како се зову подвучени глаголски облици у 
следећој реченици: Рекоше ми да она не 
рецитује боље од мене, а на такмичењу 
ћемо видети какве је ко среће. ЋЕМО ВИДЕТИ –

70.

Следећу реченицу допуни облицима 3. лица множине аориста глагола ЗАБРИНУТИ и НАСЕЋИ:
Спремала се оштра зима, а огрева мало, па се они ____________________ и ____________________
                                                                                                  забринути                            насећи
товар дрва.                                                                                                     

71.
У наведеној реченици подвуци облике свих несвршених (имперфективних) глагола: 
По свету се причало и писало и певало о том како је овчица Аска надиграла и преварила 
страшног вука.                                                                           

72.

Прелазни глаголи подразумевају употребу: 
а) одредбе у акузативу без предлога 
б) допуну у акузативу без предлога 
в) одредбе у генитиву без предлога
Заокружи слово испред тачног одговора.

73.
Све променљиве врсте речи имају заједничку 
категорију:

74.
Допуни реченицу: Граматичку категорију 
лица поседују следеће врсте речи:

75.
Наведи сложене глаголске облике за 
означавање прошлости:

76.
Која граматичка категорија је заједничка 
само заменицама и глаголима:
Одреди инфинитивне основе предиката у реченици: 
Био је стигао до границе земљишта о коме се причало по селима и земуницама његовим:77.

Напиши облике 1. лица једнине футура I и презента глагола казати и акцентуј добијене облике:
78.

79.

Заокружи слово испред тачног одговора: Имперфекат се гради од: 

а) трајних и учесталих несвршених глагола
б) само трајних несвршених глагола 
в) само учесталих несвршених глагола 

80.
Подвуци прелазне глаголе:     певати,     пешачити,     пеглати,     пунити,     поћи,     победити.

81. Одреди презентску основу глагола ХТЕТИ:

82.
Плусквамперфекат се гради од помоћног 
глагола БИТИ који се налази у облику:
Препиши и одреди неличне глаголске облике из примера: Он се стресе, брзо стаде истресати 
скоро пуну лулу, и поново је напунивши и палећи настави преко чибука.

83.

84.
Заокружи слово испред облика футура I који 
није допуштен у књижевном језику: 

а) Ја ћу певати.     б) Певаћу.     в) Ја ћу да певам.

Подвучени глаголски облик у реченици Био је 
стигао до границе земљишта назива се:

85.
У књижевном језику овај глаголски облик 
још може да гласи:

86.
Допуни реченицу: Глаголски прилог садашњи гради се само од _______________________ глагола, 
наставком __________, и најчешће врши функцију (службу) _________________________________

Инфинитивну основу:                                      
87. У глаголу ИЋИ одреди: 

Презентску основу:                                        

88. Наведи наставке за облик у 2. лицу једнине императива: 



89.
Плусквамперфекат се гради од ___________________________ или ___________________________ 
помоћног глагола ________________________ и од радног глаголског придева.

90.
Наведи наставке за грађење трпног глаголског 
придева у једнини мушког рода:

91.
Заокружи слово испред правилно написаних реченица са футуром I: 

а) Ја ћу да певам. И победићу.        б) Ја ћу певати. И ћу победити.        в) Ја ћу певати и победити.

92. Глаголи се према глаголском роду деле на:

93. Напиши 1. лице једнине имперфекта глагола ПЕЋИ:                                            

94. Наведи наставке за 1. лице једнине аориста: 

95.
Подвуци неличне глаголске облике у примеру: Ништа Стевчина попу не говори, дође кући, 
почне јаја разбијати, како које чимбурско пукне, свако мућак, смрди као девет куга и 
поганаца, у кући се не може стајати.                                                    

96.
Заокружи слово испред тачног одговора.
Плусквамперфекат означава радњу која се 
вршила:

а) уз извесно понављање, дуже времена
б) у прошлости пре неке друге радње
в) у прошлости после неке друге радње

Глаголски прилог садашњи глагола сећи гласи: СЕЋИ:
97.

Глаголски прилог прошли глагола посећи гласи: ПОСЕЋИ:

98.

Заокружи слово испред тачне тврдње:
а) имперфекат се у реченици увек може заменити перфектом 
б) имперфекат се у реченици не може заменити перфектом 
в) имперфекат се у реченици може заменити перфектом само у појединим случајевима

99.
Допуни реченицу: При грађењу 
плусквамперфекта помоћни глагол бити може 
да буде у два глаголска облика, а они се зову:

100.
Одреди 1. лице једнине пасивног 
плусквамперфекта глагола ухватити:

Пећи:
Викати:101.

Одреди глаголски прилог садашњи следећих 
глагола:

Осмишљавати:

102.
Одреди 1. лице множине презента глагола 
стићи:

103. Одреди презентску основу глагола трести:

Напиши: а) 2. лице множине футура II и б) потенцијала глагола ПРОГЛЕДАТИ:
104.

а) мислити
105. Одреди инфинитивну основу следећих глагола:

б) пећи

106. Наведи три наставка за облик у 3. лицу множине презента:                                                    

107.
Подвуци прави повратни глагол:   бојати се,    збратимити се,    дотеривати се,    руковати се

108.
Подвуци 1. лице једнине имперфекта глагола хтети:   хтех,   хоћах,   хтедох, хтео сам,   хоћу

109.

Радња која се у прошлости вршила пре неке 
друге радње означава се: 

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) перфектом 
б) аористом 
в) имперфектом 
г) плусквамперфектом 
д) потенцијалом

Од глагола допутовати напиши: а) 3. лице једнине презента и б) глаголски прилог прошли:
110.

111.
Наведи наставак за облик код радног глаголског придева у једнини у мушком роду код глагола чија 
се основа завршава сугласником:                                                                                                           

112. Напиши императив глагола пити у 2. лицу једнине:                                                                   



113.
Напиши 1. лице множине футура II и 
потенцијала глагола гледати: 

114. Напиши 2. лице једнине императива глагола савити:                                                           

115.
Инфинитивну (аористну) основу према 1. лицу једнине аориста одређујемо код глагола који се 
завршавају на __________ и __________.                                                                                 

116.
Напиши неличне глаголске облике који немају 
категорију граматичког рода:

117.
Прецизно одреди облик подвученог предиката у примеру: 
Људи пришли на метар и гледају шта се дешава.                                      

118.
Имперфекат се гради искључиво од________________________________________ глагола.

а) прошлих
б) садашњих119.

У српском језику имамо __________ глаголских 
времена, од тога: 

в) будућих

120. Колико се глаголских облика гради помоћу радног глаголског придева?                          

121.
Напиши све неличне глаголске облике глагола 
гледати:

122.
Подвуци неличне глаголске облике у примеру: Погледа преко Дрине ка поносној Босни, па 
поменувши Бога и свој народ, јурнуше с голим ножевима у Турке, и тако секући буду 
исечени сви до једнога.                                                     

123.
Наставак за грађење аориста глагола чија се основа завршава на сугласник у 3. лицу множине 
гласи:                                                                                                                                                     

124.
Имперфекат се гради искључиво од ______________________________________________ глагола, 
а аорист углавном од                                                                                

125. Напиши глаголска времена у српском језику:

126. Одреди род глагола говорити у примеру Говорио ми је о музици:                            

Пасти:
Доћи:
Запевати:

127.
Прецизно одреди глаголски вид свршених 
глагола:

Лупити:
Глагол пећи у 1. лицу једнине аориста гласи:

128.
А у 1. лицу једнине имперфекта гласи:

Гледати:
129.

Одреди наставке за облик у 1. лицу множине 
аориста следећих глагола: Рећи:

Прости:
130.

Наведи глаголске облике прошлог времена који 
су: Сложени:

131. Допуни реченицу: У 3. лицу множине презента јављају се наставци:                                    

Дам:
132. Одреди глаголски вид у следећим примерима:

Дајем:

133. Наброј сложене глаголске облике:

134. У примеру Дао бих све ал' ништа немам подвучени глаголски облик је:                

135.
Допуни реченицу: Према глаголском роду, ходати је _______________________________ глагол, а 
дотеривати се је _______________________________     

136.
Подвуци исправне облике футура I: 

Ја ћу доћи,        доћићу,        доћи ћу,        ја ћу да дођем,        ја хоћу да дођем

137.
Вокал а у наставку -ах у 1. лицу једнине имперфекта код глагола са инфинитивном основом на а је:
а) увек дуг           б) увек кратак           в) дуг или кратак                                                    

138. Одреди глаголски прилог садашњи помоћног глагола бити:                                                    

139. Одреди 1. лице једнине презента глагола сести:

140.
Подвуци узајамно-повратне глаголе: 

руковати се,  братимити се,  шминкати се,  спремати се,  бринути се,  пренеразити се



141.
Подвуци узајамно-повратне глаголе: 

туширати се,  руковати се,  шминкати се,  плашити се,  замислити се,  поздравити се,  рвати се

142.
Подвуци правилне облике глаголског прилога садашњег: 

претресавајући – претресајући,      печући – пекући,      викајући – викући – вичући

Напиши називе истакнутих глаголских облика у следећим реченицама:

143. Брда око Цера била су ЗАВЕЈАНА снегом.  

144. ЗНАО ЈЕ увек за шалу. 

145. СТАДОСМО да пропустимо кола.

146. Испеци, па РЕЦИ. 

147. Оде Марко гором ПЕВАЈУЋИ. 

148. Јабланови СТАЈАХУ непомични и неми.

149. САКРИВШИ брзо новац, осмехну се. 

150. На рану БИ га ПРИВИО. 

151. Доћи ћу ако ме БУДУ ПОЗВАЛИ. 

152. Кад ја дођох, они БЕХУ ЗАВРШИЛИ посао. 

Одреди граматичке категорије глагола у следећој реченици: Неколико људи је разговарало, а 
остали се беху ућутали.

Лице Број Род Глаголски облик
је разговарало

153.

се беху ућутали

154.
Следећу реченицу допуни облицима имперфекта (3.л.ј.) глагола седети и писати:
Некада давно, за овим столом __________________ мој деда и _________________ писмо.
                                                      седети – 3.л.ј.                                        писати – 3.л.ј.

Другог лица множине ПРЕЗЕНТА
155.

Другог лица множине ИМПЕРАТИВА
Другог лица множине АОРИСТА

156.
Другог лица множине ИМПЕРФЕКТА

Глаголског прилога садашњег
Глаголског прилога прошлог157.

Глаголског придева радног (женски род једнине)

158.
Подвуци све прелазне глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу:

ГЛЕДАТИ,      ЗВАТИ,      БРАТИ,      НЕМАТИ,      СМЕТИ.

159.
Следећу реченицу допуни обликом 3. лица множине презента глагола ИЗВИНИТИ СЕ:
Увређени смо јер нису хтели да нам се                                                                       

160.
Подвуци правилно написане облике трпног глаголског придева:

ГРИЖЕН, УВЕЗЕН, ТРЕШЕН, ГРИЗЕН, УВЕЖЕН, ТРЕСЕН.
Подвучене глаголе препиши у облику инфинитива и прецизно им одреди глаголски род (према 
предмету глаголске радње): Немој да се досађујеш, већ спреми собу, а после идеш у продавницу.

Глаголи Облик инфинитива Глаголски род
се досађујеш
спреми

161.

идеш
одвела –
зауставише се –
је био стајао –
пази –

162.

Прецизно одреди (именуј) подвучене глаголске 
облике у следећој реченици: 
Мама одвела Перицу у зоо-врт. Зауставише се
испред кавеза с тигром где је био стајао натпис: 
„Пази, свеже обојено!“ обојено –



Напиши називе истакнутих глаголских облика у следећим реченицама:

163. ПРОЂОШЕ крај нас. 

164. Киша ЈЕ ЛИЛА као из кабла. 

165. ОТРЧАЛИ СУ БИЛИ некуд у планине.

166. Сви су били ПОЗВАНИ на време.

167. ПОШТУЈ, ако хоћеш да си поштован. 

168. ЗАДАВШИ задатке, изађе из учионице. 

169. ДАО БИ ти око из главе. 

170. Кад БУДЕМ СТИГАО на море, јавићу ти се. 

171. Дођете кући и ЧИТАЈУЋИ заспите. 

172. Кола полако НЕСТАЈАХУ у даљини.

Одреди граматичке категорије глагола у следећој реченици: 
Неколико људи је разговарало, а остали се беху ућутали.

Лице Број Род Глаголски облик
је разговарало

173.

се беху ућутали

174.
Следећу реченицу допуни облицима имперфекта глагола причати и говорити:
Ми _________________________ о туђим грешкама, али они не _____________________ о својима.
                   причати – 1.л.м.                                                                  говорити – 3.л.м.

Првог лица множине ПРЕЗЕНТА
175.

Првог лица множине ИМПЕРАТИВА
Првог лица множине АОРИСТА

176.
Првог лица множине ИМПЕРФЕКТА

Глаголског прилога садашњег
Глаголског прилога прошлог177.

Глаголског придева радног (мушки род једнине)

178.
Подвуци све прелазне глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу: 

ЛЕТЕТИ,      ИМАТИ,      ВОЛЕТИ,      ДРЖАТИ,      НОСИТИ.

179.
Следећу реченицу допуни обликом 3. лица множине презента глагола РАЗУМЕТИ:
Верујем да ме они                                                                                                      
Подвучене глаголе препиши у облику инфинитива и прецизно им одреди глаголски род (према 
предмету глаголске радње): Вера и Олга иду у исто одељење, увек нешто причају и кикоћу се.

Глаголи Облик инфинитива Глаголски род
иду
причају

180.

кикоћу се

181.
Подвуци све глаголе који немају исти вокал у инфинитивној и презентској основи:

отворити,     пожелети,     листати,     кувати,     заволети,     облачити,     издржати

Напиши инфинитивне основе глагола МОЋИ, ПАСТИ и РЕЋИ:
182.

МОЋИ: ПАСТИ: РЕЋИ: 

183.
У наведеној реченици подвуци све сложене глаголске облике: 
Тог јутра сви су се били успавали, само је Јасна, желећи да прва одабере стазу за снкање, 

поранила, као да ће штогод значајно пропустити.

184.
У следећојреченици подвуци све неличне глаголске облике: 

Рекавши им то, оде журећи на посао.

185.
У реченици Путоваху скоро три године до одредишта подвучени глаголски облик зове се


