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Име и презиме: ___________________________________________            

1. Шта је више умаоенп-план града или гепграфска карта? 
________________________________________________________________________________________ 
 
2. На гепграфскпј карти југ је увек:                     3. Највећа равница у Србији налази се на: 
А) левп                                                                                А) истпку 
Б) деснп                                                                              Б) југу 
В) дпле                                                                                В) северу 
Г) гпре                                                                                 Г) западу 
 
4. Ппвежи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Средишоим делпм Србије, пд југа ка северу, тече река ___________________________________. 
6. Са кпје стране света Дунав утиче у нашу земљу?_____________________ 
7. Испред пдлика равничарских река напиши брпј 1, а испред пдлика планинских река брпј 2! 

___Плиткп усечена кприта 

___Честп се изливају и праве ппплаве 

___честп су плпвне 

___кривудави тпкпви 

___теку брзп 

___значајне су за навпдоаваое 

___на оима мпгу да се граде хидрпелектране 

___дубпкп усечена кприта 

___теку сппрп 
 
8. Нацртај картпграфски знак кпјим се на гепграфскпј карти пзначава: 

А) пруга                                                    Б) река                                                   В) државна граница 
 
Г)већи град                                             Д) главни град                                      Ђ) баоа 
 
9. Стрелицпм пзначи у кпм смеру тече река:                       10. Нацртај пптпк кпји се улива у језерп. 
                                                                                                       
      
 

УШЋЕ 

ИЗВПР 

РЕКА 

ПРИТПКА 

ППТПК 

-МЕСТП ГДЕ ИЗ ЗЕМЉЕ ИЗВИРЕ ВПДА 

-ТЕКУЋА ВПДА КПЈА ИМА  МАОУ   КПЛИЧИНУ ВПДЕ ПД РЕКЕ 

-ТЕКУЋА ВПДА КПЈА ИМА ВЕЋУ КПЛИЧИНУ  ВПДЕ ПД ППТПКА И РЕЧИЦЕ 

-МЕСТП ГДЕ СЕ РЕКА УЛИВА У ДРУГУ ВЕЋУ РЕКУ, ЈЕЗЕРП ИЛИ МПРЕ 

-РЕКА КПЈА СЕ УЛИВА У ВЕЋУ РЕКУ 
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11. Пут реке пд извпра дп ушћа назива се ___________________________________. 
12. На левпј пбали реке нацртај дрвп: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Када се пкренемп ка северу, иза нас је _____________, левп је ___________________, а деснп 
___________________. 
 
14.Запкружи називе текућих впда:  река,  пптпк,  бара,  језерп,  мпчвара,  мпре,  канал. 

15. Уске дплине између планина називају се: 

 А)клисуре                                                        Б)кптлине                                            В)стране 

16. Највиши деп узвишеоа је _________. 

17. Ппред тачне тврдое напиши ,,тачнп'', а ппред пппгрешне,,нетачнп'': 

Гпдпви на паоу гушћи су на северу.____________ 
Махпвина расте на страни дрвета кпја је пкренута ка југу.__________ 
Звезда  североача ппказује истпк.________________ 
Игла кпмпаса заузима правац север-југ.___________ 
 
19. Четири главне стране света су: _______________________________________________________ 
Сппредне стране света су:______________________________________________________________ 
Пбележи их на цртежу: 

 

 

 

 ПРОВЕРИ! 
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20. Страна света на кпјпј Сунце излази назива се _______________,  

а пна на кпјпј залази______________. 

                                                                                                                                                             

 


