
BUDUĆNOST                                                   Sastavila: Sabine Nagy 

 
BITI                                                              NEGACIJA 

ja ću biti / bit ću ja neću biti / neću biti 
ti ćeš biti / bit ćeš ti nećeš biti / nećeš biti 
on će biti / bit će on neće biti / neće biti 
ona će biti / bit će ona neće biti / neće biti 
ono će biti / bit će ono neće biti / neće biti 
mi ćemo biti / bit ćemo mi nećemo biti / nećemo biti 
vi/Vi ćete biti / bit ćete vi/Vi nećete biti / nećete biti 
oni ćedu biti / bit ćedu oni nećedu biti / nećedu biti 
one ćedu biti / bit ćedu one nećedu biti / nećedu biti 
ona ćedu biti / bit ćedu ona nećedu biti / nećedu biti 

 

ČITATI, SIDITI, PISATI, ITI...       NEGACIJA 

Ja ću čitati. / Čitat ću. Ja neću čitati. / Neću čitati. 
Ti ćeš siditi. / Sidit ćeš. Ti nećeš siditi. / Nećeš siditi. 
On će pisati. / Pisat će. On neće pisati. / Neće pisati. 
Ona će govoriti. / Govorit će.  Ona neće govoriti. / Neće govoriti. 
Ono će spavati. / Spavat će. Ono neće spavati. / Neće spavati. 
Mi ćemo djelati. / Djelat ćemo. Mi nećemo djelati. / Nećemo djelati. 

Vi ćete crtati. / Crtat ćete. Vi nećete crtati. / Nećete crtati. 
Oni ćedu jisti. / Jist ćedu. Oni nećedu jisti. / Nećedu jisti. 
One ćedu plivati. / Plivat ćedu. One nećedu plivati. / Nećedu plivati. 

Ona ćedu sanjati. / Sanjat ćedu. Ona nećedu sanjati. / Nećedu sanjati. 
Ali: Ja ću doći. / Doći ću. 

 

POSADITI SE, ČUDITI SE...      NEGACIJA 

Ja ću se posaditi. / Posadit ću se. Ja se neću posaditi. / Neću se posaditi. 

Ti ćeš se voziti. / Vozit ćeš se. Ti se nećeš voziti. / Nećeš se voziti. 

On će se zvati Tom. / Zvat će se Tom. On se neće zvati Tom. / Neće se zvati Tom. 

Ona će se čuditi. / Čudit će se. Ona se neće čuditi. / Neće se čuditi. 

Ono će se igrati. / Igrat će se. Ono se neće igrati. / Neće se igrati. 

Mi ćemo se povaliti. / Povalit ćemo se. Mi se nećemo povaliti. / Nećemo se povaliti. 

Vi ćete se zahvaliti. / Zahvalit ćete se. Vi se nećete zahvaliti. / Nećete se zahvaliti. 

Oni ćedu se veseliti. / Veselit ćedu se. Oni se nećedu veseliti. / Nećedu se veseliti. 

One ćedu se pašćiti. / Pašćit ćedu se. One se nećedu pašćiti. / Nećedu se pašćiti. 

Ona ćedu se opraviti. / Opravit ćedu se. Ona se nećedu opraviti. / Nećedu se opraviti. 

Ali: Ja ću se svlići. / Svlići ću se. 


