
Област: Језик 

ПИСАЊЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА                  (утврђивање)             5. разред 

Прочитај одељке под називом ПАЖЊА! у Граматици 5, стр. 63. и 67. у којима су 

обрађене неке типичне грешке када је реч о писању глаголских облика.  

У табели која следи дати су примери глаголских облика (правилни и неправилни) 

које смо обрадили. Ваш задатак је да препознате који су облици написани 

правилно, а који неправилно. Неправилне облике треба да напишете исправно.  

За сваки глаголски облик утврди да ли је тачно (√) или погрешно (×) написан и 

упиши одговарајући знак. Погрешно написане примере напиши правилно. 

 

 

Глаголски облик Тачно 

√ 

Нетачно 

× 

Исправак погрешно 

написаних примера 

рекао сам    

секу    

рећиће    

мислети    

радијо је    

не смем     

чита ће    

сечу    

не ћеш ићи    

бијо    

ћете    

извинуо се ( у значењу 

замолити некога за 

опроштај) 

   

фалити (у значењу 

недостајати) 

   

ћу да кажем    

не знам    

нећу рећи    

(он) је се умио    

сумљао је    

вучу    

пећи ћемо    

уради ћу    

није дошо    

ишо је    

недостајати    

несмеју    

ће се договоримо    

 

 



РЕШЕЊЕ!  

Провери своја решења, исправи грешке и на основу бодовне листе види коју оцену 

заслужујеш. Запамти где си грешио како се грешке не би понављале.  

Глаголски облик Тачно 

√ 

Нетачно 

× 

Исправак погрешно 

написаних примера 

рекао сам √   

секу √   

рећиће  × рећи ће 

мислети  × мислити 

радијо је  × радио је 

не смем  √   

чита ће  × читаће 

сечу  × секу 

не ћеш ићи  × нећеш ићи 

бијо  × био 

ћете √   

извинуо се ( у значењу 

замолити некога за 

опроштај) 

 × извинио се 

фалити (у значењу 

недостајати) 

√   

ћу да кажем √   

не знам √   

нећу рећи √   

(он) је се умио  × (он) се умио 

сумљао је  × сумњао је 

вучу  × вуку 

пећи ћемо √   

уради ћу  × урадићу 

није дошо  × није дошао 

ишо је  × ишао је 

недостајати √   

несмеју  × не смеју 

ће се договоримо  × ћемо се договорити / 

договорићемо се 

 

 

Бодовање:  

0 – 8 = 1  Пробуди се. 

8 – 12,5 = 2 Умеш ти и боље. 

13 – 17,5 = 3 Добро ти иде. 

18 – 22. 5 = 4 Врло добро знаш. 

23 – 27 = 5 Одлично познајеш градиво. 


