
КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК-НАСЕЉА И САОБРАЋАЈ 
 
                             Име и презиме:___________________________________ 
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1.Две основне врсте насеља су__________ и__________.Насеља која се налазе на брду 
или планини називамо________________,а она у равници називамо__________________. 
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2.Шта свако насеље мора да има (заокружи тачан одговор): 
 
ТЕРИТОРИЈА             ТРГ         ИМЕ       СТАНОВНИКЕ        ПАРК        ПОЗОРИШТЕ 
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3.Допуни реченице: 
 
Табла са називом улице је постављена ___________________.Свака кућа или зграда је  
означена ________________.На десној страни улице налазе се________________,а на 
левој______________ бројеви. 
_ 
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4.Како је Каћ добио име? 
 
______________________________________________________________________________ 
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5.Синиша каже:“Моја бака станује у Светосавској улици 28.“Из његових речи сазнајемо да  
 
бака живи у ____________ улици,на  броју___,а то је на ___________страни улице. 
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6.Напиши зашто су становници насеља направили: 
 
*ПОШТУ-______________________________________________________________ 
 
*ШКОЛУ-______________________________________________________________ 
 
*БОЛНИЦУ-____________________________________________________________ 
 
*ПАРКОВЕ-_____________________________________________________________ 
 

4 

6.Шта је саобраћај?__________________________________________________________ 
 
  Учесници у саобраћају су:____________________________________________________ 
 
 Према томе шта се превози саобраћај може бити:  _________________ 
 
                                                                             _________________ 
 
                                                                             _________________ 
 
Према томе куда се одвија саобраћај може бити:    _________________ 
 
                                                                             _________________ 
 
                                                                             _________________ 
 

10 

 



7.Напиши како се назива: 
 
  *Стаза са које полећу авиони: ___________________________ 
  *Место где пристају бродови: ____________________________ 
  *Саобраћајна средства која се крећу по шинама:___________ и ____________  
  *Други назив за пут: _____________________ 
  *Човек који управља авионом: ________________ 
  *Велики брод за превоз терета: ________________ 
  *Светлећи саобраћајни знак: ___________________ 
  *Место на ком се укрштају два пута:___________________ 
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8.Ако је реченица тачна подвуци је црвеном бојом,а ако је нетачна плавом бојом: 
 
   ВОЗИЛА СЕ КРЕЋУ ЛЕВОМ СТРАНОМ ПУТА. 
 
   ПЕШАЦИ ПРЕЛАЗЕ УЛИЦУ НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ. 
 
   САОБРАЋАЈАЦ НЕ СМЕ ДА РЕГУЛИШЕ САОБРАЋАЈ. 
 
   НИЈЕ ОБАВЕЗНО ВЕЗАТИ ПОЈАС У АУТУ, АКО СЕДИШ НА ЗАДЊЕМ СЕДИШТУ. 
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9.Повежи линијом саобраћајно средство са врстом саобраћаја којој припада и оно шта 
преноси: 
                                                   Камион 
                                                       Писмо 
                                                   Интернет                                       ЉУДИ 
       ИНФОРМАЦИОНИ                      Аутобус 
        САОБРАЋАЈ                                 Авион 
                                                       Трактор 
         ТЕРЕТНИ                                    Телефон                          ВЕСТИ 
          САОБРАЋАЈ                          Воз 
                                                       Брод 
                                                       Телевизор 
    ПУТНИЧКИ                                          Трамвај                                    РОБА 
   САОБРАЋАЈ                                       Танкер 
                                                       Мобилни телефон 
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10.Нада живи на селу.Куће су далеко једна од друге.Њен тата има стадо оваца.Од њих 
добијају млеко,месо и вуну.Њена мама плете џемпере и чарапе и  прави сир.Деда сече дрва 
у шуми,а бака скупља лековите траве. 
 
У каквом насељу живи Нада?_________________________________________ 
 
Чиме се бави њена породица?________________________________________ 
 
Какву корист имају од оваца?_________________________________________ 
 
За чега служе лековите траве?________________________________________ 
 
Зашто Надин деда сече дрва?_________________________________________ 
 

10 

 


