
ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО _______________________________________________Бигз 
 

1. Размисли и напиши у једној речи ко је представљен на слици: 
     

            Ово је .................................................                                                        (1)......... 
2. Именуј предмете и заокружи оне које смеш сам користити: 

                                                                            
______________       ___________     ______________     _____________    ______________                  (5) ......... 
 
3. Заокружи ДА ако сматраш да је реченица тачна иле НЕ ако сматраш да је нетачна: 

• Пешаци ходају коловозом.                                ДА        НЕ              
• Зелено  светло на семафору значи крени.        ДА         НЕ 
• Обележен пршачки прелаз, зове се и зебра.    ДА         НЕ      

 (3) .........   
4. Напиши називе годишњих доба: 
     
     __________________________     ,    ______________________   ,    __________________________   ,  _______________________ 

 (4) ......... 
5.    Заокружи ДА за тачну реченицу и НЕ за нетачну: 

• Ваздух је део неживе природе.                         ДА       НЕ 
• Ваздух је безбојан.                                             ДА        НЕ 
• Загађен ваздух прија здрављу.                          ДА        НЕ     

  (3)........ 
6.     Заокружи слово испред тачног одговора: 

        Где се одлажу пластичне флаше? 
                           а)  Пластичне флаше се стављају у контејнер за пластику. 
                           б)  Пластичне флаше се бацају у шуму и реку. 
                           в)  Пластичне флаше се после употребе спаљују.                                            (1).........                       

 
7.    Напиши коме је све потребна Сунчева светлост и топлота: 
  
       ___________________________________________________________                                               (3).......... 
 
8.   Споји плодове са слике и место где то воће расте: 

          
                        

                            ВИНОГРАД        ПОВРТЊАК       ВОЋЊАК                                        (6) ......... 

 
9.    Заокружи имена животиња које су биљоједи: 
 

                      вук      лисица       зец     рода      коза      лисица      орао       крава                          (3).........     



ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО _______________________________________________Бигз 
 
 
10.    Подвуци текуће воде: 
                                         поток        море       река       језеро        бара                                                   (2)........ 

11.    Бројевима од 1 до 6 обележи редослед кружења воде у природи: 
           на висини се ствара облак             загрејана вода испарава 
           вода се загрева                                 у облаку настаје киша 
           киша пада наземљу                         водена пара се диже у висину 
               (6)........ 
12.    Напиши имена три животиње које живе у земљи: 

 
__________________ , ______________________ , _______________________                                  (3)........ 

 
13.   Напиши називе занимања испод одговарајуће слике: 

                                     
 _____________        __________        ___________    _____________    ______________ 

               (5)......... 
 

14.   Напиши називе материјала од којих су направљени предмети приказани на цртежу. 
 

                                                                         
______________            ____________        _______________               ________________ 
______________            ____________        _______________              _________________ 

             (4)......... 
 
15.   Стефан, Маја и Каја су ученици трећег разреда. Свако јутро истим путем истовремено  
         полазе у школу. Стефан иде пешке, Маја вози бицикл, а Кају тата вози аутомобилом.  
         Који ће ученик најпре стићи у школу? Објасни зашто. 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________                         (3) ......... 
 
 
 
Кључ за оцену:      0..... 20    →   1                                                                
                               21..... 29  →   2                                                              Број бодова   .................. 
                               30......37  →   3 
                               38......45  →   4       
                               46..... 52  →   5                                                              Оцена  ..................................    
 


