
 

 

                                  ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ''РАДИОНИЦА'' 
Српски језик за четврти разред 

Служба речи у реченици 
 

1. У следећим реченицама подвуци речи и изразе које имају прилошке одредбе за 

време, место и начин. 

а) Сутра путујемо на море. 
б) Пажљиво сам отворио врата. 
в) У дворишту расту жуте лале. 
г) Чинија са впћем стоји на столу.  
 
2. Прошири реченице прилошким одредбама за место, време и начин.  
 
а) Ветар дува. 
___________________________________________________________________________ 
б) Јелена трчи.  
___________________________________________________________________________ 
в) Пљушти киша. 
___________________________________________________________________________ 
г) Милош је заспао.  
___________________________________________________________________________  
 
3. Дате реченице допуни прилошким одредбама на основу питања из заграде. 
 
а) Мрак се ________ ушуњао у шуму. (Како?) 
б) Месец _________ полази на своје путовање. ( Када? ) 
в) Сваког лета Мила плива _______ . ( Где? ) 
 
4. Подвуци прилошке одредбе за место у следећој реченици. 
 
Вредне пчеле су весело јутрос летеле изнад ливада и улетеле у кошнице.  
 
5. У следећим реченицама подвуци прилошке одредбе за место, време и начин и 

обележи их на следећи нацин ПОМ, ПОВ, ПОН. 
 
а) Зелени телефон је гласно једног јутра зазвонио у кући. 
 
б) На паркингу сам јуче видела мали камион. 
 
в) Мала беба мало плаче у мамином загрљају. 

 



 

 

6. Именицу СОБА  напиши у реченици да буде у служби прилошке одредбе за 
место.  

 
___________________________________________________________________________  
 
 
7. У следећим реченицама ПОМ подвуци љубичастом, ПОН жутом а ПОВ 

наранџастом бојицом.  
 
Власта се гласно насмејао. Ветеринар лечи домаће животиње на селу. Љубазни 
продавац је мами продао ручни сат. На дну океана живе разне животиње. Два 
неваљала мачка су се попела на стрми кров зграде. Поред мора девојчица је правила 
пешчани замак.  
 
8. Одреди службу речи у реченици.  
 
               Кроз густу маглу јутрос је лагано корачао уморни војник.  
 
- субјекат            _____________________________________       
- предикат         _____________________________________ 
- пом                   _____________________________________ 
- пов                    _____________________________________ 
- пон                    _____________________________________  
 
 
9. Наведене прилошке одредбе распореди у табелу.  
 
јутрос, прошлог месеца, у парку, весело, са радошћу, око школе, дуж пута, свом 
снагом, пре два месеца  
 

ПОМ  ПОН ПОВ 

   

 
10. Следећу реченицу прошири прилошким одредбама за начин и време.  
 
                                                             Деца се буде . 
 
___________________________________________________________________________ 


