
 

 

РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ И ОБЛИКУ 

- други разред- 

 

 

1. Повежи стрелицама одговарајуће тврдње :   

   

- Реченице којима се неко о нечему обавештава 

зову се 

 

 

узвичне 

- Реченице којима се изражавају  снажна осећања  

зову се 

 
обавештајне 

 

- Реченице којима се нешто пита су  

 

 

заповедне 

- Реченице којима се исказује молба, захтев или 

заповест су 

 
упитне 

                                                                                                   

 

2. Заокружи тачан одговор!        

 

Обавештајне, упитне, узвичне и заповедне реченице могу бити у потврдном и одричном облику.  

                                                      ДА           НЕ                                                                            

 

3. Попуни табелу: (поред сваке реченице напиши каква је по значењу и облику)              

 

РЕЧЕНИЦЕ  ЗНАЧЕЊЕ  ОБЛИК  

Аца неће дати гол ?    

Ипак ће успети !    

Ацо, шутирај !    

Нисам добар фудбалер.    

 

4. Напиши по једну:  

 

а) обавештајну одричну реченицу _______________________________________   

б) заповедну потврдну  _________________________________________________   

в) узвичну одричну  __________________________________________________   

г) упитну потврдну    __________________________________________________   

 

5. На крају сваке реченице стави потребан знак. 

 

 

Михајло и Зоје су добри другари    Јакове, пожури 

 

Ко жели јабуку    Ура, добила сам петицу 

 

 

 

 

 



 

 

6. Одреди реченице по значењу. 

 

Да ли си написао домаћи задатак? ________________________________ 

Хеј, идемо на утакмицу! ________________________________ 

Мама је била срећна и весела. ________________________________ 

Затвори прозор, киша ће! ________________________________ 

7. Попуни табелу. 

 

РЕЧЕНИЦА ПО 

ЗНАЧЕЊУ 

ПОТВРДАН ОБЛИК 

РЕЧЕНИЦЕ 

ОДРИЧАН ОБЛИК 

РЕЧЕНИЦЕ 

 Ко воли путовања?  

  Сутра не идемо у школу? 

  Нећу да играм! 

 

8. Препиши правилно реченице. 

 

а) Не ћу да идем са тобом у биоскоп. ___________________________________________ 

б) Недолазите код мене! _____________________________________________________ 

в) Неумеш да играш фудбал. _________________________________________________ 

г) Дали су вам дали књигу? __________________________________________________ 

 

9. Претвори узвичну реченицу у упитну и обавештајну. 

 

   Утакмица може да почен! 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10.  Препиши правилно реченице. 

 

   у дворишту су деца шта она раде погледај 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

**** 

Мама је прочитала Мишину поруку на мобилном. Одмах га је позвала и 

питала шта то важно има да јој каже. Он је одговорио да је његова екипа 

победила на такмичењу у одбојци у СЦ Олимп и да су добили наградно 

путовање у Дизниленд. 

 

Шта је писало у порици коју је Миша послао мами. (Заокружи слово 

испред тачног одговора.) 

 

а) Добили смо наградно путовање у Дизниленд! 

б) Победили смо на такмичењу у одбојци! 

в) Позови ме, имам нешто важно да ти кажем!  


