
 

 ПАДЕЖИ – V – ВЕЖБАЊЕ 

1.  

Заокружи слово испред правилно подвучених обличких наставака локатива множине: 

а) О ВЕСНИНИМ ЦРВЕНИМ ЦИПЕЛАМА 
б) О ВЕСНИНИМ ЦРВЕНИМ ЦИПЕЛАМА 
в) О ВЕСНИНИМ ЦРВЕНИМ ЦИПЕЛАМА 
г) О ВЕСНИНИМ ЦРВЕНИМ ЦИПЕЛАМА 
 

2.  

Заокружи слово испред реченице у којој се именица КУЋА налази у генитиву једнине: 

а) Волим куће. 
б) Далеко су куће. 
в) Не сећам се куће. 
 

3.  

Шетали смо улицом, онда смо сишли низ 

степенице и кренули према парку.  

Одреди у ком су падежу подвучене именице: 

а) улицом:   

б) степенице:   

в) парку:   

4.  
У датој реченици подвуци речи уз именице у деоном генитиву: 

Пошто је исхрана детета веома битна, Марко је добио парче хлеба и мало меда. 
 

5.  
У датој реченици подвуци заменицу у генитиву: 

Чудило ме је да се прво на мене љутила, а затим се од мене није одвајала. 
 

6.  
У датој реченици подвуци реч у којој налазимо наставак за облик именице:  

Зубар ми је извадио два зуба. 
 

7.  
Са старим пријатељима причао је о новим пријатељима. 

Одреди у ком је падежу подвучена именица.                                                               
 

8.  

Заокружи слово испред реченице у којој је именица СТВАРИ употребљена у акузативу: 

а) Плашио се тих ствари. 
б) Стави ствари на своје место. 

в) Ствари су на своме месту. 
 

9.  
Ишао је од човека до човека тражећи човека. 

Подвуци именицу ЧОВЕК која је употребљена у акузативу. 

10.  
Одреди падеж подвучене речи у следећој реченици: 

Учитељ се поносио радовима својих ученика. 
 

11.  
Следећу реченицу допуни одговарајућим падежом именице ГОСТ: 

На недељном ручку било је много                                        . 
 

12.  
Многе велике успехе постигли смо захваљујући вредном и упорном раду. 

Напиши у коме су падежу и броју подвучене речи:                             
 

13.  

Никоме није хтео да каже своје мишљење већ је упорно ћутао. 
Подвучене речи у реченицу су у облику: 

а) номинатива једнине 

б) генитива једнине 

в) акузатива једнине 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

14.  
У следећој реченици одреди падеж подвучених речи:  

Свом снагом је прионуо на посао. 
 

15.  Напиши облик номинатива множине именице ЧОВЕК:                                                         
 

16.  

Одреди падеже подвучених речи:  

Пружих златну жицу преко белог света, 
па је савих у орахову љуску. 

 

а) златну жицу:   

б) белог света:   

в) орахову љуску:   

17.  
У наведеној реченици одреди падеж подвучених речи:  

Тек у сумрак приближавали су се великој луци. 
 

18.  
У наведеној реченици одреди падеж и број подвучених речи:  

Тај посао га испуњава миром и задовољством.          
 

19.  Напиши облик локатива множине именице ОТАЦ:                             
 



20.  

Заокружи слово испред реченице у којој је инструментал с предлогом С(А) неправилно 

употребљен: 

а) Стајао је са свежњем кључева у руци. 

б) Куда си кренуо с толиким кључевима? 

в) Тешко ћеш с тим кључем откључати врата. 

г) Погледао ме је с негодовањем. 
 

21.  Напиши облик датива множине именице ГРАД:        
 

22.  

У стиховима Бранка В. Радичевића одреди 

падеже подвучених речи: 

Ево га вече изнад кућа. 
Над огњем ко чаробњак чара. 
И већ се диже мирисна пара. 

меда и теста врућа. 

а) кућа:  

б) огњем:  

в) пара:  

г) меда:  

23.  

Деца најрадије слушају приче о принцезама, дивовима и чаробњацима. 
Подвучене речи у реченици су у облику: 

а) локатива множине 

б) инструментала множине 
в) датива множине 

Заокружи слово испред тачног одговора. 
 

24.  
У следећој реченици одреди падеж подвучене речи:  

Радосно је потрчао у сусрет друговима. 
 

25.  

Оцу беше тешко кад му јавише да млади 
краљевић иде по свету тражећи воду с 
вилиног извора. 

Одреди падеже подвучених речи: 

а) оцу:  

б) свету:  

в) вилиног извора:  

26.  

Следећу реченицу допуни облицима инструментала и генитива једнине именице РАДИО: 

Прича се да су у то време сви били одушевљени _____________ (инстр. јд.), 
а ја сам био мали и не сећам се нашег старог_____________  (ген. јд.). 

 

27.  

У следећој реченици одреди падеж, број и род подвучених речи:  

Последњи царевићев задатак био је да прође кроз мрачне и кривудаве подземне 
ходнике и нађе одају у којој је заточена чудотворна птица. 

  
 

28.  

Заокружи слово испред реченице у којој је именица ПРИЧА употребљена у облику 

инструментала множине: 

а) Успављивала нас је занимљивим причама. 

б) Увек смо се радовали њеним причама. 

в) У тим причама увек је побеђивало добро. 

г) Заједно с нама смејала се својим неуспелим причама. 
 

29.  

У наведеним стиховима одреди падеж подвучених речи:  

Везак везло тридес'т дјевојака 
На чардаку по бијелу платну.                                                         
 

30.  

Заокружи слово испред правилно подвученог обличког наставка (наставка за облик): 

а) УЧИОНИЦАМА 

б) УЧИОНИЦАМА 

в) УЧИОНИЦАМА 

г) УЧИОНИЦАМА 

31.  

Заокружи слово испред реченице у којој је неправилно употребљен облик именице КУЋА: 

а) У кући је увек потребна понека поправка. 

б) Обећала сам мами да ћу доћи кући на време. 

в) Рекла сам другарици да ћу вечерас бити кући. 
 

32.  Напиши облик датива множине именице СЛАВУЈ:                                              
 



33.  

У наведеној реченици одреди падеже 

подвучених речи: 

Никола Тесла је у детињству био дечак 
необично бујне маште и већ тада се 
истицао проналазачким даром. 

а) детињству:  

б) маште:  

в) даром:  

34.  

Заокружи слово испред тачно одређеног падежа подвучених речи:  

За Ђурђем је косу одрезала, 
за дјевером лице нагрдила, 
а за братом очи извадила. 

 

а) датив једнине 

б) локатив једнине 

в) инструментал једнине 

35.  

Заокружи слово испред неправилно употребљеног облика инструментала именице ОЧИ: 

а) Појавише му се светлаци пред очима. 

б) Дочекали су га с очима пуним суза. 

в) Очима му је дао знак да ћути. 

г) Збуњено је жмиркао са очима. 
 

36.  

У наведеној реченици одреди падеже 

подвучених речи: 

Он се шеретски насмеја, одмахну руком и 
забаци капу за потиљак. 

 

а) руком:   

б) капу:   

в) потиљак:   

37.  

У следећој реченици подвуци све предлоге: 

Кад сам ушао, затекао сам га како седи у удобној фотељи испред телевизора  

и гледа један стари филм на првом програму. 
 

38.  Напиши облик датива множине именице ЛИНИЈА:   

39.  

Заокружи слово испред реченице у којој је именица ИМЕ употребљена у облику 

номинатива множине: 

а) Више се не сећам њихових имена. 

б) Покушавам да се сетим његовог имена. 

в) Стара имена су најлепша. 

г) Прочитао је њихова имена. 
 

40.  

У наведеној реченици одреди падеже подвучених 
речи:  
Навикли смо се на распусте без санкања, 

јер чак и на планинама има  
све мање снега. 

 

а) распусте:    

б) санкања:   

в) планинама:   

41.  

У наведеној реченици одреди падеж подвучене речи: Због одлепљене књиге дечака су 
морили разни страхови, али убрзо их се ослободио.                  

   
 

42.  

У реченици Са оцем је отпутовао авионом 
у Подгорицу одреди у ком су падежу и шта 

означавају подвучене речи: 

а) са оцем:  

 

б) авионом:  

 

43.  Како гласи облик именице НОЋ у: 
а) генитиву једнине:  

б) инструменталу множине:  

44.  

У реченици Злата помаже златару у 
обради злата одреди врсту и падеж 

подвучених именица: 

а) Злата:  

б) златару:  

в) злата:  

45.  

У стиховима Душка Радовића одреди падеже 

подвучених речи:  

А капетан руком мане, тим лепојкама 
из Хаване. 

 

а) руком:  

б) лепојкама:  

в) Хаване:   

46.  
У наведеној реченици одреди падеж подвучених речи:  

Немојте се смејати своме другу. 
 

47.  У речи ВИСИБАБАМА подвуци наставак за облик.                                         
 



48.  

Заокружи слово испред реченице у којој су правилно употребљена оба облика инструментала:  
а) Веровао је да ће с бициклом брже стићи, па није хтео с нама. 

б) Раније није имао проблема са рукописом, јер је писао с пенкалом. 

в) Платна је најпре премазивао с белом темпером, а затим их је осликавао с кичицом. 

г) Дошла је са закашњењем, али с осмехом на уснама. 
  

49.  
Следећу реченицу допуни обликом акузатива множине именице ПУТНИК:  

Почело је да грми и _________________________ је обузео страх. 
 

50.  

Дивили смо се њеним лепим минијатурама. 

У наведеној реченици подвучене речи употребљене су у облику:  

а) датива множине 

б) инструментала множине 

в) локатива множине  

Заокружи слово испред тачног одговора.  

51.  
Напиши облик датива множине именице МАШТАРИЈА:                            

  
 

52.  

У реченици Отац му је био тешке нарави, 
увек намрштен и наднет над списима 
одреди падеже подвучених речи: 

а) му:  

б) тешке нарави:  

в) списима:  

53.  

Заокружи слово испред реченице у којој је неправилно употребљен облик инструментала:  
а) Бака је ушивала дугмад свиленим концем. 

б) Морам да ти покажем своју нову блузу са шљокицама. 

в) Да знаш да ћу рећи да си ме гађао с кредом. 

г) Не улази с блатњавим чизмама.  
 

54.  

У наведној реченици одреди падеже подвучених 
речи: Код њега никада није било 
недоумица у одговорима, па смо се 
чудили толикој самоуверености.  
 

а) њега:  

б) у одговорима:  

в) самоуверености:  

55.  

Следећу реченицу допуни називима падежа тако да добијеш правилну трдњу: 

Предлози никада не могу стајати уз _______________ и ______________, а 
искључиво с предлозима употребљава се само ______________. 
 

56.  

У наведној реченици одреди падеже подвучених 
речи: Међу књигама је нашао роман који је 
намеравао да поклони Невени.  
 

а) књигама:   

б) роман:   

в) Невени:  

57.  

У наведној реченици одреди падеже 

подвучених речи: Упркос противљењу 
својих родитеља, наставио је да се бави 
опасним спортовима.  
 

а) противљењу:  

б) својих родитеља:  

в) опасним спортовима:       

58.  

Заокружи слово испред реченице у којој су правилно употребљени облици именице КУЋА: 

а) Кад у даљини видим кров наше куће, осећам се као да сам већ кући. 

б) У кући сам, а мислим да ће вечерас и моја сестра бити кући. 

в) У нашем крају куће су ниске, па се и кроз прозор може видети има ли кући неког. 

г) Сад иди кући, а ако хоћеш да учимо заједно, дођи у шест – бићу код куће.  
 

59.  

У реченици Вртом одјекну крик уплашене 
паунице, те за њом полетеше и остале, а 
краљевићу би жао што их баба отера 
одреди падеже подвучених речи.:  
 

а) вртом:   

б) уплашене паунице:   

в) краљевићу:   

60.  

Заокружи слово испред правилно подвученог обличког наставка (наставка за облик):  

а) ПРИЈАТЕЉИЦАМА                     б) ПРИЈАТЕЉИЦАМА 
в) ПРИЈАТЕЉИЦАМА                     г) ПРИЈАТЕЉИЦАМА 

 

61.  
Следећу реченицу допуни (називима падежа) тако да добијеш тачну тврдњу: 

Уз падеже _______________ и ______________ не могу стајати предлози. 
 



62.  

Отпочео сам састав лепим уводом, али 
због шапутања у клупи иза моје нисам 
могао да саберем мисли, тако се све 

завршило неславно – двојком. 
У наведној реченици одреди падеже подвучених 
речи: 
 

а) лепим уводом:  

б) (у) клупи:  

в) мисли:  

г) двојком:  

63.  

Родитељима смо приредили изложбу 
цртежа које смо израдили 

на ликовној секцији. 
Одреди падеже подвучених речи: 
 

а) родитељима:  

б) изложбу:  

в) цртежа:  

г) (на) ликовној секцији:  

64.  

У следећој реченици одреди падеже подвучених 
речи: Манастир Раваница налази се у 
подножју Кучајских планина, недалеко од 
Ћуприје, а некада је био ограђен чврстим 
бедемом са седам кула. 
 

а) (у) подножју:  

б) (од) Ћуприје:  

в) чврстим бедемом:  

65.  

Најмлађем сину у сну се јавио један 
старац и рекао му да ће пауницу наћи 

поред живог извора. 
Одреди падеже подвучених речи: 
 

а) најмлађем сину:  

б) пауницу:  

в) (поред) живог извора:  

66.  

У следећој реченици подвуци све речи које су употребљене у облику акузатива: 

И поред решености да за своју заручницу изрони најлепшу шкољку, 
 

младић се није усуђивао да скочи у узбуркано море. 
 

67.  

У наведној реченици одреди падеже подвучених 
речи: Свет на слози стоји, а свађом се и 
најтврђи градови руше. 
 

а) слози:  

б) свађом:  

в) најтврђи градови:  

68.  

У следећим стиховима одреди падеже подвучених речи: 

Сан ме вара на високој грани, 
тражи цвеће и на листак слеће. 
Успавај ме, ноћи, ко ти брани. 
прашума ме успавати неће. 
 

а) високој грани:  

б) листак:  

в) ноћи:  

г) прашума:  

69.  

Следећу реченицу допуни називима падежа тако да добијеш тачну тврдњу: 

Са предлозима и без предлога употребљавају се следећи падежи:  
 

 

70.  

Следећу реченицу допуни тако да добијеш тачну тврдњу: 

Променљиви део речи, који додајемо на граматичку основу, назива се   
 
 

71.  

Следећу реченицу допуни облицима датива именица капија и укућанин: 

Пожурила је према _________ и већ је замишљала како хрли у сусрет ___________. 
                                капија (датив једнине)                                                        укућанин (датив множине) 

72.  

У следећим стиховима одреди падеже подвучених речи: 

Је ли мајка родила јунака, 
и у свате цару опремила, 
да за цара на мејдан изиђе? 
 

а) јунака:  

б) цару:  

в) мејдан:  

73.  

Одреди падеже подвучених речи: 

Октобар се ветровима клања, тресе скуте од ветровке жуте, 
просуо је сто одликовања храброј деци на топле капуте. 

 

а) ветровима:  в) храброј деци:  

б) ветровке жуте:  г) топле капуте:  

74.  

У следећој реченици подвуци све речи у инструменталу: 

Јануар се окитио снегом, белим небом и хаљином белом, свуда бело  
 

и над белим брегом – једна бела јела као стрела. 
 



75.  

У реченици Веру су родитељи обрадовали лепим поклоном прецизно одреди падеж и 

функцију (службу) подвучених речи. 

 Падеж Функција (служба) 

Веру   

родитељи   
лепим поклоном   

76.  

Следећу реченицу допуни вокативом именице Предраг и инструменталом именице 

пенкало: 

М о л и м  т е ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  п и ш и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

                                 Предраг (вокатив, јд.)                             пенкала (инструментал, јд.) 

77.  

У следећој реченици одреди падеж подвучених речи: 

Причају међу пријатељима, иду па се жале утицајним познаницима. 
 

78.  

Заокружи слово испред правилно подвученог наставка за облик:  

а) УЧИТЕЉИЦАМА                     б) УЧИТЕЉИЦАМА 
в) УЧИТЕЉИЦАМА                     г) УЧИТЕЉИЦАМА 

 

79.  
Следећу реченицу допуни обликом датива множине именице ДЕЧАК: 

Овог пута _______________ нећу ништа дати зато што нису испоштовали договор. 
 

80.  

У наведеној реченици одреди падеж подвучених речи: 

Негде око подне схвати да њену кућицу нису ни приметиле,  
и да крај прозора праве једно мало неугледно гнездо. 

 

81.  

Маријиним лепим поклонима обрадовали смо Андреу и Петра. 
У наведеној реченици подвучене речи употребљене су у облику:  

а) датива множине;    б) инструментала множине;    в) локатива множине. 
Заокружи слово испред тачног одговора. 

82.  

Следећу реченицу допуни облицима инструментала једнине именица ВРЕДНОСТ и ОЧУВАНОСТ: 

Ове слике старих мајстора издвајају се не само лепотом, већ и својом 

___________________________________ и ___________________________________. 

вредност (инструментал, јд.) очуваност (инструментал, јд.) 

83.  

У следећој реченици подвуци све именице у облику генитива и у табели их разврстај према 

значењима овог падежа: 

После дуже шетње обронцима Копаоника, сви смо огладнели и пожурили у 
трпезарију одмаралишта да једемо вруће лепиње с много кајмака и сира. 

 

ПРИСВОЈНИ (ПОСЕСИВНИ) ГЕНИТИВ  

ДЕОНИ (ПАРТИТИВНИ) ГЕНИТИВ  

84.  

Одреди падеже подвучених речи: 
 

Поручио сам им да нас у недељу ујутру 
сачекају на аеродрому. 

 

а) им:  

б) нас:  

в) недељу:  

г) аеродрому:  

85.  

У следећој реченици одреди падеж и број подвучених речи: 

Једном су тако племенском врачу покварили распоред шара на песку, 
што је имало катастрофалне последице.                                  

 

86.  
Следећу реченицу допуни тако да добијеш тачну тврдњу: Непроменљиви део речи на 
који додајемо наставке за облик у српском језику зове се ______________________. 
 

87.  

Само ми реци да се пудинг јуче случајно 
просуо по столу. 

Одреди падеж подвучених речи: 

а) ми:   

б) столу:    

88.  Наброј називе падежа:                                                                                         

89.  
Падеж у коме стоји именица у следећој реченици Шетали смо парком зове се:                                                                                                

  
 

90.  Падеж који се увек употребљава са предлозима зове се:                                            
 



91.  
Испиши све падеже множине именице БОЛЕСТ: 

 
 

92.  
У ком падежу је подвучена реч у реченици: Причала сам јој о детињству.  

  
 

93.  
Како се зове падеж у ком је подвучена именица: Сваки дан идем у школу.  

  
 

94.  
У ком падежу је подвучена именица у реченици: До Београда сам стигао возом.  

  
 

95.  
У ком падежу је подвучена реч у реченици: Спустише се прве капи кише. 

  
 

96.  
У ком су падежу подвучене речи у следећој реченици: Станујем у веома старој кући. 

  
 

97.  
Напиши генитив множине следеће именице РАДОСТ: 

  

98.  
Ој, ти горо, штоно гајиш миле песме, миле птице. У ком падежу су подвучене речи?                                                                            

   

99.  Како гласи номинатив множине именица: 

а) дан:   

б) кључ:   

в) сто:  

100.  
Тихи свет, чедни лет иза мене, преда мном. У ком падежу је подвучена лична 

заменица?                                                                                                             

101.  

Цела долина била је прекривена ________________. Доврши реченицу тако што ћеш 

именицу СНЕГ употребити у одговарајућем падежу. Који је то падеж? 

 

102.  

Напиши у ком падежу је подвучена реч у следећој реченици:  

Окренула сам се и вратила лутку у прашњаву кутију. 
  

103.  

Подвучени генитив у реченици Имам још само неколико књига означава:  

а) припадност           б) порекло           в) део 
Заокружи слово испред тачног одговора. 

  
104.  Непроменљиви део именице који остаје исти у свим падежима, зове се:                       

105.  

Одреди падеже у којима се налазе именице у 

реченици:  

Видео сам руже, четинаре, травњак, 
воћке иза куће. 

а) руже:   

б) четинаре:   

в) травњак:   

г) воћке:   

д) куће:   

106.  

У реченици Откључао сам улазна врата именица врата је у: 

а) номинативу           б) акузативу           в) вокативу 
Заокружи слово испред тачног одговора. 

  

107.  

Која реченица је правилно написана:  

1. Марко се игра лоптом.                                    2. Марко се игра са лоптом. 
а) прва реченица           б) друга реченица           в) обе реченице 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

  

108.  

У реченици Одлазим с мајком у кухињу и она ми посипа из лонца мало воде којом 
трљам очи и нос у коме падежу стоје подвучене речи и коју функцију имају: 

  

109.  

У реченици Ја сам био са многима од њих у кући свога оца у ком падежу се налази 

подвучена именица: 

  



110.  
У реченици Расклапала сам, левом руком, новине у коме се падежу и броју налазе 

подвучене речи?                                                                               
 

111.  
У примеру потмули број одјека у дрвету  у коме падежу се налази подвучена именица? 

  

112.  
Напиши које све падеже (и број) може представљати облик ДАВНИНЕ: 

  

113.  
У реченици Расклапала сам, левом руком, новине напиши број и падеж подвучене 

именице:                                                                                                          
 

114.  
У реченици Јесте ли видели, децо, море? У ком је падежу подвучена реч?       

  

115.  
Одреди падеж и број подвучене речи у реченици: Затрепташе очима. 

  

116.  
Како се зове падеж у ком је подвучена именица: Врло често иде у продавницу. 

  

117.  

Како се зове генитив употребљен у примерима:  

шоља млека, литар зејтина, залогај хлеба. 
  

118.  
У ком падежу је подвучена именица у реченици: До Београда сам стигао аутобусом. 

  

119.  
Како гласи номинатив множине именица дан, зец, миш: 

  

120.  
У ком су падежу подвучене речи у следећој реченици: Живи у веома лепој кући. 

  

121.  
Који се падеж никада не употребљава без предлога? 

  

122.  
Како гласи номинатив множине именица стриц, круг, сто: 

  

123.  

У ком падежу су подвучене речи у 

реченицама: Он врло често иде у биоскоп. 
Они сада живе у новом стану. 
 

а) биоскоп:   

б) новом стану:   

124.  

Поред сваке подвучене именице напиши 

назив падежа у коме је употребљена:  

Доћи ћу са родитељима. Помогао сам 
родитељима. У родитељима видим 

највеће пријатеље. 

а) родитељима:   

б) родитељима:   

в) родитељима:   

125.  У ком је падежу подвучена именица: Иван је сео за сто.                                   
 

126.  
У ком је падежу подвучени придев: Устао је и рекао: „Седите, драга пријатељице“. 

  

127.  

У датој реченици одреди падеж и службу подвучених именица: 

Кад се напио воде, пошао је кући, где га је чекала Мира. 
 

 ПАДЕЖ СЛУЖБА 

воде   

кући   

Мира   

128.  
Истакнутим речима одреди падеж и значење: 

Пси су трчали по дворишту и весело махали реповима. 
 

129.  
Истакнутим речима одреди падеж и значење: 

Петар је са братом разговарао o фудбалу до зоре и растали су се у свађи. 
 

130.  
Истакнутим речима одреди падеж и значење: 

O празницима путујемо са пријатељима на море. 
 

 


