
1. Придеви се слажу са именицом у _____________и 
______________. 

2. Подвуци правилно написан придев уз именицу. 

  досадан путовање                      мамине књиге 
  очишћена улица                          весела игра 
  црна блуза                                    мали маче 
  зреле воће                                    сестрина упутства 

3. Повежи правилно придев: 
поцепана ▪ ▪ небо 
седа ▪ ▪ дани 
хладни ▪ ▪ хартија 
уплакано ▪ ▪ јесен 
позна ▪ ▪ коса 

4. Одреди род и број следећих придева: 

придев (именица) род број 

кожна (јакна)   

увело (лишће)   

мокра (трава)   

београдски (сајам)   

тужно (лице)   

росно (цвеће)   

шабачки (вашар)   

стари (фијакер)   
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