
РОД И БРОЈ ПРИДЕВА 

1. Напиши правилно придев у реченицама: 

Напољу веју_________________ пахуље.   Деца се санкају_________________ стазом. 
                                 (крупан)                                                                              (углачан) 

   Чују се ______________ гласови деце.  На прозорима пресијавају ____________ гранчице. 
                      (весео)                                                                                                       (сребрна) 

__________________село се спрема за сан. 
       (мален) 

2.Уз сваку наведену именицу допиши правилно следеће придеве: мали, шарено , нежна, жуто 
и вредан. 

лептир 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

пиле 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

пчела 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

3. Придеве у једнини подвуци црвеном, а у множини плавом бојом: 

На забаченој планинској коси, у суровом камењару, беласао се од памтивека један дугуљасти 

обли камен. Личио је на огромно, положено јаје неке непознате и изумрле птице, које се 

временом скаменилo. Иза камена се налазило парче земље. Из земље је столећима избијало 

кржљаво жбуње, сушило се у јесен или за суше, а у пролеће поново листало. Понекад би му на 

лаку грану пала из неба још лакша птица, а на белом камену би се сунчао зеленкасти гуштер. 
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