
Задаци за вјежбање и провјеру знања из граматике и правописа 

други разред 

 
1. Према датим екавским напиши ијекавске облике: 

 
вејати____________________             лепити____________________ 
корен____________________             речник____________________ 

 

2. У сљедећој реченици подвуци придјеве: 
 
Нарочити значај Музеју даје богатство његовог материјала и многострукост 
садржаја, који су од непроцјењиве културне и умјетничке вриједности. 

 

3. Којој сугласничкој групи припада сугласник Ћ:  
 
а. по мјесту творбе ________________________ 
б. по начину творбе________________________ 

 

4. Одреди падеж, род и број подвучене именице. 
 
Већ се ближило вече кад сам угледао прве куће. 
 

 Падеж Број Род 

вече    

    
 

 

5. Подвуци збирне именице: 
 

грање, дјеца, камење, књига, пјевање, Подриње, читање 

 

6. Подијели наведене ријечи на слогове усправним цртама: 
 

о с в о ј и т и,     л е њ и р,   з в ј е з д и ц а,   м а р љ и в 

 

7. Именица око у множини је истог рода као именица: 
 
а. доба     б. мисао     в. леђа     г. подне 
 
Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

8. Препиши правилно писаним словима сљедећу реченицу. 
 
У битци код Велбужда Стефан дечански је поразио Бугарског цара Михаила. 
______________________________________________________________________ 

 

9. Заокружи слово испред примјера у којем је подвучен наставак за облик. 
 
а. отпутовати     б. отпутовати     в. отпутовати      г. отпутовати 

 

10. Допуни табелу: 
 

овако  онако 

оволико толико  

 дотле донде 
 

 



11. Распореди дате замјенице на одговарајућа мјеста у табели. 
 

свога, собом, сваколиких, свачега, свачијег 
 

Именичке замјенице Придјевске замјенице 

  
 

 

12. Напиши да ли је глагол прелазни или непрелазни: 
а. сијати ____________________  б. смањити ____________________________ 
в. грмјети___________________    г. бијелити _____________________________ 

 

13. У сљедећем низу подвуци именске ријечи: 
 
 трчање, полако, тркати се, троје, тробрзинац, неколики, трострука 

 

14. Распореди дате примјере на одговарајућа мјеста у табели. 
 

док, можда, пак, упркос, између, мада 

Приједлози Везници Рјечце 

   
 

 

15. Подвуци примјере у којима је глас Ж настао јотовањем. 
 

дружина, режем, нижи, сњежан, сналажљив 

 

16. Заокружи исправно написане ријечи: 
 

1. а. сумљати               б. сумњати                2.    а. протестни      б.протесни 
3.    а. ранораниоц        б. раноранилац        4.   а. предчас          б. претчас 

 

17. У Правопису се наводи да један глагол може имати два облика радног глаголског 
придјева: сио и сјео. Заокружи слово испред инфинитива тог глагола: 
 
                        а. сјести                 б. сједјети                   в. сједити 

 

18. Према сљедећим ријечима и изразима напиши одговарајуће скраћенице: 
 

то јест  доктор  

на примјер  такозвани  
 

 

19. Акцентуј наведене именице: 
 

в а р к а,  с а в ј е т,  ж и в о т,  м а т е м а т и к а 

 

20. Заокружи слово испред реченице у којој је глагол у аористу. 
 
а. Видје ли ти њега?                 б. Видјели, а нису вјеровали! 
в. Види ти њега!                         г. Видиш ли ти њега! 

 

 

 

 


