
 

НЕПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ 
 
1. Наброј све непроменљиве врсте речи:  
1. ____________________ , 2. _____________________,    

3.__________________,   4. __________________ и 5. ___________________ . 

2. Подвуци зеленом линијом непроменљиве речи у следећим реченицама: 
   Јао, пашћу са клацкалице!                                                       

   Побегао сам од пса. 

   Наравно да волим да учим, али волим и распуст.                 

   Пењем се уз степенице. 

   Не волим да једем шпанаћ, али обожавам помфрит.                  

   То је то! 

   Сутра идем на планину, а данас код брата на славу. 

3. Заокружи црвеном бојом реч која не припада датом  низу: 

а)  унутра,  нити,  или,  само,  да,  иш,  ципела,  близу,  јуче,  тек.  
б)  ми,   пиле,   срамота,   стена,  човек,  спавати,  дрвени,  ура.  

4. Подвуци зеленом линијом непроменљиве речи у следећем низу: 

 ЈАК,   ЂАК,  НА,  ПРЕДЕО,  ПРЕД,  ИВАНА,  МЕСЕЦ,  А,  КУЋА,   КА,    ЗИД. 

5 . На црти упиши одговарајућу  непроменљиву реч: 
Марко   ____   Јована  су добри другари.  

Заједно су ____ цео дан.  

Иду __ школу,  __ после се враћају кући. _________ ,  

Марко воли фудбал , __ Јована одбојку. 

6.  Напиши три реченице о компјутеру, у којима ћеш употребити  непроменљиве 
речи: ЈУЧЕ, УЗ, АЛИ,  И, НА 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Допуни реченице непроменљивим речима супротног значења: 

Корпа је __________ (испред) зида. Брод плови ______ (низ) реку. 
____ (после) школе уради домаћи задатак.    ______ (изнад) мене живи Славко. 
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