
 

 

Gdje se skrivaju dativ i akuzativ?  

Označi dativ crvenom bojom, a akuzativ zelenom bojom! 

Pitaj ovako: Komu/-me? (dativ)  Koga/što? (akuzativ) 

 

Otac je majci otvorio vrata.  

Učitelj je djeci objasnio gramatiku hrvatskog jezika.  

Marko je kupio poklon svojoj sestri, a ne svojoj učiteljici. 

Knjigu je posudio ljubaznomu susjedu. 

Konobar je cijeloj obitelji donio ukusnu juhicu. 

Baki sam ispričala veliku tajnu. 

Svi su mi srdačno čestitali rođendan, osim Barbare. 

Danas će mu majka nabaviti nove čarape za sport. 

Jeste li im ispričali pripovijetku o slonu i mravu? 

Profesor nam je vratio domaće zadaće iz matematike. 

Pišem dugačko pismo svojemu djedu. 

Neću joj dati bolju ocjenu! 

Gospodinu Ludviku moramo dati lijekove zato što je bolestan. 

Tko će nam vjerovati ovu priču?  

Znam da vam Mladen nije rekao istinu o svojem poslu u Americi. 

Šaljem ti zagrljaj! 

Molim Vas, stavite mi kišobran i kovčeg u auto! 

Vozio je svojega strica k liječniku. 

Svojim roditeljima daruju krstarenje oko svijeta. 

Hoćete li svojim prijateljicama otkriti ovaj recept? 

 
Vježba: Sabine Nagy; izvor slike: https://www.hirschbergschule.de/media/files/2020/---dativ-.pdf, 20.9.2022. 
 

 

 

 



 

 

 

Rješenje: 

 

Otac je majci otvorio vrata.  

Učitelj je djeci objasnio gramatiku hrvatskog jezika.  

Marko je kupio poklon svojoj sestri, a ne svojoj učiteljici. 

Knjigu je posudio ljubaznomu susjedu. 

Konobar je cijeloj obitelji donio ukusnu juhicu. 

Baki sam ispričala veliku tajnu. 

Svi su mi srdačno čestitali rođendan, osim Barbare. 

Danas će mu majka nabaviti nove čarape za sport. 

Jeste li im ispričali pripovijetku o slonu i mravu? 

Profesor nam je vratio domaće zadaće iz matematike. 

Pišem dugačko pismo svojemu djedu. 

Neću joj dati bolju ocjenu! 

Gospodinu Ludviku moramo dati lijekove zato što je bolestan. 

Tko će nam vjerovati ovu priču?  

Znam da vam Mladen nije rekao istinu o svojem poslu u Americi. 

Šaljem ti zagrljaj! 

Molim Vas, stavite mi kišobran i kovčeg u auto! 

Vozio je svojega strica k liječniku. 

Svojim roditeljima daruju krstarenje oko svijeta. 

Hoćete li svojim prijateljicama otkriti ovaj recept? 

 

 

 


