
КРЕТАЊЕ      Ученик _________________________________     8.5.2017. 

1. Ако је тврдња тачна, на линији упиши слово Т. Слово Н упиши ако је тврдња 
нетачна.  

• Путања тела је стварна или замишљена линија коју тело описује током 
кретања.  _______ 

• Док се љуљаш на љуљашци, смер твога кретања је напред назад. ________ 

• Ако се чамац дуж речног тока креће у смеру ка ушћу, кажемо да се он креће 
низводно. _______ 

• Дужем клатну је потребно више времена да би се вратило у положај из ког је 
започело кретање него краћем клатну. _______ 

 
2. Група дечака се такмичила у брзини трчања. Сви дечаци су трчали 10 
секунди. Петар је за то време претрчао 45 м, Милош 39 м, Душан 52м, а Лазар 
48 м. Заоктужи име дечака који је трчао најспорије. 

ПЕТАР          МИЛОШ          ДУШАН         ЛАЗАР 

3. Наведене тврдње нису тачне. Препиши их тако да буду тачне. 
Тело се лакше креће кроз воду него кроз ваздух. 
_____________________________________________________ 
Бицикл је теже возити по бетонској него по травнатој стази. 
_____________________________________________________ 
Тело ће прећи дужи пут ако га слабије гурнемо. 
_____________________________________________________ 
4. На цртежу је фрула коју су деца направила од сламчица. Дувањем преко њих 
настају звуци различите висине. Обој сламчицу која производи звук највеће 
висине. 

 
 
 

 

КРЕТАЊЕ      Ученик _________________________________     8.5.2017. 

1. Ако је тврдња тачна, на линији упиши слово Т. Слово Н упиши ако је тврдња 
нетачна.  

• Према облику путање, кретање тела може бити или правилно или 
кривудаво. _______ 

• Док тапкаш лопту, она се креће горе - доле . ________ 

• Ако се чамац дуж речног тока креће у смеру ка ушћу, кажемо да се он креће 
уззводно. _______ 

• Краћем клатну је потребно више времена да би се вратило у положај из ког 
је започело кретање него дужем клатну. _______ 

 
2. Група девојчица се такмичила у брзини ходања. Све девојчице су ходале  
20 секунди. Даница је за то време брзим ходом прешла 19 м, Мила 27 м,  
Дуња 20 м, а Лана 22 м. Заоктужи име девојчице која је ходала најбрже. 

ДАНИЦА          МИЛА          ДУЊА         ЛАНА 

3. Наведене тврдње нису тачне. Препиши их тако да буду тачне. 
Тело се теже креће кроз ваздух него кроз воду. 
_____________________________________________________ 
Тела се теже крећу по равним и тврдим него по храпавим и меким подлогама. 
_____________________________________________________ 
Лопта ће даље одлетети ако је слабије шутнемо. 
_____________________________________________________ 
4. На цртежу је фрула коју су деца направила од сламчица. Дувањем преко њих 
настају звуци различите висине. Обој сламчицу која производи звук најмање 
висине. 

 
 
 
 

 


