
 
 

РЕШЕЊА: 
 
1. Следећим глаголима прецизно одреди глаголски вид и глаголски род: 
                                                   глаголски вид:                          глаголски род: 
      ПИСАТИ                         несвршени трајни                         прелазни 
      ПОГУРАТИ СЕ             почетно свршени                          узајамно-повратни 
      СКОЧИТИ                     тренутно свршени                         непрелазни 
      СМЕШКАТИ СЕ          несвршени учестали                      неправи повратни 
 
2. Одреди инфинитивну и презентску основу глаголима: 
                                         инфинитивна основа                презентска основа 
 ПРЕСЕЋИ                      ПРЕСЕК -                                  ПРЕСЕЧЕ- 
ЛЕТЕТИ                          ЛЕТЕ-                                         ЛЕТИ- 
ПРОПАСТИ                    ПРОПАД-                                  ПРОПАДНЕ- 
ПРЕДАВАТИ                 ПРЕДАВА-                                 ПРЕДАЈЕ- 
 
3. Подвуци неличне глаголске облике: 
ИДУ, ПЕВАЛИ, ПРОНАЋИ, БУДУ НАШЛИ, РАДИЋЕ, ПРЕГЛЕДАВШИ, ГЛЕДАЈУЋИ 
 
4. Подвуци називе  простих глаголских облика: глаголски придев трпни, аорист, перфекат, потенцијал, презент, 
глаголски прилог садашњи, плусквамперфекат 
 
5. Глагол КУВАТИ напиши у траженим облицима: 
    2. лицу множине АОРИСТА              КУВАСТЕ 
    1. лицу једнине ПЕРФЕКТА              КУВАО САМ (кувала сам) 
    3. лицу множине ИМПЕРФЕКТА      КУВАХУ 
    1. лицу једнине ПОТЕНЦИЈАЛА      КУВАО БИХ  (кувала бих) 
    2. лицу једнине ПЛУСКВАМПЕРФЕКТА    БЕЈАШЕ КУВАО   (беше кувао, био си кувао)  / - ла 
    3. лицу множине ФУТУРА I        КУВАЋЕ   (они) ће кувати         
    средњем роду једнине радног глаголског придева     КУВАЛО 
    глаголском прилогу прошлом            КУВАВШИ   (кував) 
     
6. Препиши глаголске облике и одреди им назив, лице и број: 

а) Слушајући цвркут птица он ходаше веома споро, као да за све има времена. 
    слушајући – глаголски прилог садашњи   /    / 
     ходаше – имперфекат 3. лице једнине 
      има – презент 3. лице једнине 
 
б) Да сам желео  остварити бољи успех, више бих учио.  
     сам желео   - перфекат 3. лице једнине, мушки род 
     остварити – инфинитив /   /   
бих учио. – потенцијал 3. лице једнине мушки род 
 
в)  - Кад будеш кренуо код Саше, сврати по мене, па ћемо ићи заједно. 
будеш кренуо – футур II   2. лице једнине мушки род 
сврати – императив - 2. лице једнине 
ћемо ићи – футур I – 1. лице множине 

 
г) Вративши се из школе, у кући затекосмо госте.  
    вративши се – глаголски прилог прошли /   / 
    Затекосмо – аорист – 1. лице множине  
     
д) Они су тек тада били стигли са летовања. 

             су били стигли – плусквамперфекат 3. лице множине, мушки род 
 
 

7. Попуни поља у табели према захтевима: 
ГЛАГОЛИ        ФУТУР II        ПРЕЗЕНТ    ИМПЕРАТИВ 
ГЛЕДАТИ, 2. л. мн. (ви) будете гледали гледате гледајте 
СМЕЈАТИ  СЕ,1.л.мн. (ми) будемо се смејали смејемо се  смејмо се 
ПРОНАЋИ, 2. л. ј. (ти) будеш пронашао /-ла пронађеш пронађи 

 


