
НЕЖИВА ПРИРОДА – група А 
 
Име и презиме: 
 
 
 

Датум: 
 
 
 

Оцена: 
 
 
 

Бодови: 
70 

1. Попуни празна поља: 
 
 
 
 
 
 

4 

2. Шта припада живој природи? Заокружи слово испред тачног одговора.  

a) ветар 
b) језеро 
c) трска 
d) песак 

 

4 

3. Допуни реченице: 
Чиста вода је............................................ која нема............................................. 
............................................................................................................................... 
 

4 
 

4. Заокружи ДА ако је оно што се у реченици тврди тачно, а НЕ ако није тачно.  
 
 Испаравањем вода прелази из течног у гасовито стање.   ДА НЕ  
 Замрзавањем воде настаје водена пара.   ДА НЕ 
 Када се водена пара охлади, вода прелази из гасовитог у чврсто стање. ДА НЕ 
 Вода се губи из тела само када је човек болестан.   ДА НЕ 

 

4 
 

5. Шта је слободна 
површина воде? Заокружи слово испред тачног одговора. 

a) површина воде која не може да испарава  
b) површина воде која не може да се заледи  
c) површина воде која је у додиру ваздухом 
d) површина воде која је у додиру са посудом 

 

4 
 

6. Подвуци називе 
падавина које се падају из облака: 

киша  иње  снег  град  слана  магла  роса 
 

6 
 
 

7. Објасни кружење воде у природи: 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
. 

8 
 
 

8. Која је ово падавина? 
Настаје када нагло захладни, па водена пара не стиже да се дигне високо, 
већ се охлади и згусне при земљи. Обично се јавља предвече, јер тада јаче 
захладни. То је облак сличан оном на небу, који се направио близу Земљине 
површине. Кроз тај облак можемо и да прођемо. Смањује видљивост, па 
може да буде опасна за учеснике у саобраћају. 
То је ...................................................... 
 

2 
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9. У овом тексту о 
води постоје грешке. Пронађи и подвуци делове реченица у којима се тврди 
оно што није тачно.  

 
ТЕКСТ: 
 
Тело свих живих бића садржи веома малу количину воде. Ниједно живо биће без 
воде не може да се одржи у животу. Пошто се вода непрекидно губи из тела, мора 
стално да се надокнађује. Човек уноси воду и када пије сокове, када једе воће, 
када се зноји, чак и када дише.  

 

4 

10. Шта знаш о следећим особинама ваздуха:  

 боја  ................................................................. 
 мирис ............................................................... 
 укус .................................................................. 
 облик  .............................................................. 

 

4 

11. Шта је  ветар?  
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
Напиши називе ветрова које знаш. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

6 

12.  Допуни: 
Настаје преламањем Сунчевих зрака  кроз ....................................... То је ................... 
Сунчева светлост се креће правом линијом.  Када светлост наиђе на  неку 
препреку која не пропушта  сунчеве зраке настаје ..................................  Најдуже су 
рано ујутру и касно поподне, а најкраће средином дана када је Сунце високо на 
небу. 

4 

13. Напиши слово Т испред реченица у којима је оно што се тврди тачно.  
 

_____ Биљке су земљиштем причвршћене за тло.  
_____ У земљишту се налазе хранљиве материје и вода.  
_____ Људи користе земљиште за производњу електричне енергије.  
_____ Под земљом нема живота, јер нема ваздуха.  
 
 

4 

14. Земљиште ( тло ) је ............................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
 
Земљиште се разликује  по : 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 

4 

15. Допуни реченице:  
 

Земљиште које садржи највише песка назива се ................................. Због тога је и 
веома  .................................. Брзо упија ........................, али је и лако пропушта. 
Пошто не може дуго  да задржи воду, треба му доста воде да би се на њему  гајиле 
........................................... 
 

4 

16. Наведи два 
поступка којима људи загађују земљиште:  

               ..............................................................................................................  
              ..............................................................................................................  

 

4 
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 ЖИВА ПРИРОДА 

НЕЖИВА ПРИРОДА 

НЕЖИВА ПРИРОДА – група Б 
 
Име и презиме: 
 
 
 

Датум: 
 
 
 

Оцена: 
 
 
 

Бодови: 
70 

1. Шта чини живу , а шта неживу природу. Разврстај: 
вода, људи, ваздух, биљке, топлота, земљиште, животиње, сунчева 
светлост  

 
........................................................................................... 
.......................................................................................... 
 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
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2.  О ком делу неживе природе је реч?  
 

 Утиче на раст и развој живих бића.  
 Омогућава биљкама да стварају храну.  
 Омогућава нам да јасно видимо оно што нас окружује.  
 Без њега не би било могуће кружење воде у природи.  

То је:...................................  
 

2 

3. Наведи стања у којима се вода јавља: 
 
.............................................. 
.............................................. 
............................................... 
 

4 
 

4. Које особине има вода? Заокружи слово испред тачног одговора.  

a) плаве је боје  
b) слатког је укуса  
c) нема сталан облик 
d) увек је у течном стању 

 

4 
 

5. Шта је слободна 
површина воде? Заокружи слово испред тачног одговора. 

e) површина воде која не може да испарава  
f) површина воде која не може да се заледи  
g) површина воде која је у додиру ваздухом 
h) површина воде која је у додиру са посудом 

 

4 
 

6. Подвуци називе 
падавина које се јављају при земљи. 

киша  иње  снег  град  слана  магла  роса 
 

6 
 
 

7. Објасни кружење воде у природи: 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

 

8 
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8. Која је ово падавина? 
Настаје када су дани топлији, а ноћи свежије. Тада се водена пара из 
ваздуха нагло охлади при додиру са хладним биљкама. Згусне се у ситне 
капљице воде, које се задрже на трави и лишћу биљака. Корисна је за живот 
биљака, нарочито када лети наступе сушни дани. 
То је ...................................................... 
 

2 

9. У овом тексту о 
води постоје грешке. Пронађи и подвуци делове реченица у којима се тврди 
оно што није тачно.  

ТЕКСТ: 
Тело свих живих бића  садржи веома велику  количину воде. Свако живо биће без 
воде може да се одржи у животу. Вода се непрекидно губи из тела, и  мора стално 
да се надокнађује. Човек  уноси воду и када пије сокове, када једе воће, када се 
зноји, чак и када дише.  

 

4 

10. Ваздух је услов живота, јер је неопходан 
 људима за .......................................................... 
 биљкама за ........................................................ 
 животињама за .................................................. 

2 

11. Како настаје ветар? Објасни. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
Напиши називе ветрова које знаш. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

6 

12. Повежи речи 
са одговарајућим описима (једна реч треба да остане неповезана).  

ветар          □         □  настаје преламањем сучевих зрака кроз капи воде 
сенка          □         □ омогућава нам да видимо облик, величину и боју    
                                             онога што нас окружује  
дуга            □         □ настаје тако што се светлости нађе нешто на путу  
светлост    □ 

 

4 

13. Напиши слово Т испред реченица у којима је оно што се тврди тачно.  

_____ Биљке су земљиштем причвршћене за тло.  
_____ У земљишту се не налазе хранљиве материје и вода.  
_____ Људи не користе земљиште за производњу електричне енергије.  
_____ Под земљом има живота, јер има и  ваздуха.  
 

4 

14. Наведи које врсте земљишта постоје: ......................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

4 

      15. Допуни реченице: 

Најплодније земљиште назива се............................. или ............................... Оно је 
мекано и растресито, што значи да у њему има доста............................................... 
Тамне је боје, јер садржи доста............................................., који настаје од остатака 
биљака и животиња.  

4 

      16.  Наведи два поступка којима људи загађују земљиште:  
               ..............................................................................................................  
              ..............................................................................................................  
  

4 
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