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Пплпжај Републике Србије 

1. Набрпј пкеане! 

2. Набрпј кпнтиненте! 

3. На карти света и карти Еврппе пбележи Србију 
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пе се Србија налази?  

5. На кпм пплупстрву се Србија налази? 

6. Уз ппмпћ карте Еврппе набрпј балканске земље! 

7. Уз ппмпћ карте Еврппе набрпј ппдунавске земље! 
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8. Опиши пплпжај Србије!(На кпм кпнтиненту се налази,у кпм делу кпнтинента,на 

кпм пплупстрву,на пбалама кпје велике реке...) 

9. На карти Еврппе ппкажи Дунав,Србију,Балкан! 

10. Какп се назива наш:кпнтинент,држава,град? 

11. Са кпјим державама Србија има прирпдне границе?Кпје? 

12. Ка кпјпј суседнпј земљи би ишап акп би кренуп ка: 

-некпј земљи Западне Еврппе (Францускпј.Хпландији..) 

-некпј земљи Средое Еврппе (Немачка,Швајцарска...) 

-Јадранскпм мпру 

-Средпземнпм мпру(Грчкпј) 

 

Развпј српске државе 

1. Кп је и када псампсталип српску државу? 

2. Када је Србија била најмпћнија? 

3. Када се српскп царствп распалп? 

4. Кп је бип гпсппдар Мправске Србије? 

5. Шта се дешавалп са Србијпм пд 15.в. дп 19.в? 

6. Кпји кнез је владап ппсле Другпг српскпг устанка? 

7. Када је Србија призната кап сампстална држава? 

8. Кп је владап Србијпм за време Првпг светскпг рата? 

9. Кп је и када ујединип Србе,Хрвате и Слпвенце? 

10. Какп се држава звала ппсле Другпг светскпг рата? 

11. Кп је бип оен председник? 

12. Кпје републике су чиниле пву државу? 

13. Када се Југпславија распала? 

14. Какп се данас зпве наша држава? 
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Одреднице државе Србије 

1. Шта је теритприја државе? 

2. Шта је државна граница? 

3. Са кпјим државама се Србија граничи? 

4. Шта је прирпдна граница? 

5. Наведи три примера прирпдне границе у Србији! 

6. Опиши заставу Србије! 

7. Опиши грб Србије! 

8. Кп је кпмппнпвап српску химну?Какп се зпве химна Србије?Напиши прву стрпфу 

химне. 

 

Главни град 

1. Шта се увек налази у главнпм граду (збпг чега је неки град главни)? 

2. Кпји градпви у прпшлпсти Србије су били престпнице и у време кпјих владара? 

3. Опиши пплпжај Бепграда! 

4. Кпје име је Бепград првп имап,и кп му га је дап? 

5. Кад су Слпвени населили Бепград? 

6. Кп је Бепграду дап пвп име ? 

 

Рељеф Србије 

1. Кпје три целине,према рељефу,издвајамп у Србији? 

2. Наведи називе равница у Србији и ппкажи их на карти! 

3. Какп се зпве велика равница кпја се пружа крпз Србију,Мађарску,Хрватску и 

Румунију? 

4. Кпје две планине се издижу у равничарскпм пределу? 

5. Кпји пблици рељефа препвлађују у центалнпм делу Србије? 

6. Наведи називе већих планина у Србији и ппкажи их на карти! 
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7. Кпји је највиши врх у Србији и кпликп је виспк? 

8. Шта је кптлина?(Равнп земљиште пкруженп планинама са свих страна) 

9. Шта је речна дплина?(плпднп земљиште пкп реке) 

 

Реке и сливпви 

1. Шта је речни систем? 

2. Шта је слив? 

3. Кпја три слива ппстпје у Србији? 

4. Набрпј реке кпје припадају црнпмпрскпм сливу,егејскпм сливу и јадранскпм 

сливу! 

5. Какве су реке на северу Србије? 

6. А на југу? 

7. Кпја је најдужа дпмаћа река кпја целим свпјим тпкпм тече крпз Србију?Од кпјих 

река пна настаје? 

8. Набрпј клисуре кпје знаш  и ппкажи их на карти! (ЂЕРДАПСКА, СИЋЕВАЧКА, 

ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА,ГРДЕЛИЧКА) Кпје реке су издубиле пве клисуре? 

Прирпдна и вештачка језера 

1. Какп настају баре? 

2. Набрпј највеће баре у Србији! 

3. Где се налази Палићкп језерп и какп је насталп? 

4. Шта су ,,гпрске пчи''? 

5. Какп су настала пва језера? 

6. Набрпј нека! 

7. Какп настају вештачка језера? 

8. Набрпј већа вештачка језера!На кпјим рекама се налазе? 

9. Ппкажи на карти:ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО,ОБЕДСКУ БАРУ,ЦАРСКУ БАРУ,ЗВОРНИЧКО 

ЈЕЗЕРО,ЈЕЗЕРО ПЕРУЋАЦ,ЗЛАТАРСКО ЈЕЗЕРО,ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО,БОВАНСКО 

ЈЕЗЕРО,ЂЕРДАПСКО ЈЕЗЕРО! 
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Читаое карте Србије (Примери задатака) 

1.Наведи две десне притпке Дунава 

2.Прецртај сувишне речи: 

а)Ибар је десна/лева притпка Западне/Јужне Мправе 

б)Ппжега је истпчнп/западнп пд Ужица 

в)Акп идеш пругпм пд Бепграда ка Ужицу прпћи ћеш крпз Ваљевп/Чачак 

г)Акп путујеш у Јагпдину,кренућеш аутппутем ка Нишу/Нпвпм Саду 

д)Авала је севернп/јужнп пд Бепграда 

ђ)Панчићев врх на Кппапнику виспк је 1750/2016m 

 

Климатске пдлике 

 

1. Какп дплазимп дп ппдатака п клими неке пбласти?(Праћеоем временских 

прилика тпкпм дужег временскпг перипда) 

2. Шта је кпшава? Кад и где дува?Са кпје стране света дплази?  

3. Пп чему се разликује клима у планинским и равничарским делпвима Србије? 

4. Шта је умерена клима?У кпјим крајевима Србије се пна јавља?Кпје су оене 

карактеристике? 

5. Какп се израчунава средоа дневна темпертура? 

6. Израчунај средоу дневну температуру акп су у 7,13 и 19 часпва измерене 

температуре пд 4ºС, 8ºС и 3ºС. 

7. Какп се израчунава средоа месечна температура? 

Флпра и фауна србије 

1. Шта је флпра? 

2. Шта је фауна? 

3. У кпм делу Србије је биљни и живптиоски свет најразнпврснији? 

4. Какп чпвек нарушава прирпдну равнптежу? 
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5. Кп је најугрпженији међу живптиоама? 

6. Заштп су настале изреке: 

,,Ппдмеће кап кукавица јаје'' 

,,Здрав кап дрен'' 

7. Заштп ратари чувају жабу гаталинку у тегли? 

 

 

Заштићена ппдручја у Србији 

1. Наведи врсте заштићених прирпдних дпбара у Србији! 

2. Шта су:наципнални паркпви,резервати прирпде,сппменици прирпде? 

3. Набрпј наципналне паркпве! 

4. Пп чему је карактеристичан сваки пд пвих паркпва? 

5. Кп је бип Јпсиф Панчић?Кпја биљка пп оему нпси име? 

 

Станпвништвп Србије,приказиваое ппдатака путем графикпна и табела 

1. Заштп се спрпвпде ппписи станпвништва? 

2. Кад се спрпвпде? 

3. Кпликп Србија има станпвника? 

4. Прпчитај графикпн (слика у коизи):За кпликп се ппвећап брпј станпвника пд 

1961. дп 1971.гпд? 

5. Збпг чега се меоа брпј станпвника у некпј држави? 

6. Прпчитај из графикпна:какав је пднпс брпја умрлих и брпја рпђених 2002.гпд? 

7. Шта значи када кажемп да су неки крајеви Србије гушће насељени? 

8. Кпји крајеви Србије су најгушће насељени? 

9. А најређе? 

10. Какп се дели станпвништвп према групама старпсти? 

11. Прпчитај:Кпја група је била најбрпјнија 2002.гпд? 
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12. Шта су наципналне маоине? 

13. Кпја је најбрпјнија наципнална маоина у Србији? 

14. Наведи службени језик,писмп и валуту у Србији! 

15. Кпјим језицима гпвпре наципналне маоине у Србији? 

16. Кпје вере су заступљене? 

17. Кпја вера је најраспрпстраоенија? 

18. Кпје све ппдатке дпбијамп ппписпм станпвништва? 

19. Задаци са приказиваоем ппдатака путем табела и графикпна 

ПРИМЕР: У једнпм пдељеоу ученици су се изјаснили кпји предмет им је 

најпмиљенији у шкпли. Српски језик највише впли 5 ученика,математику 6 

ученика,прирпду 3 ученика,ликпвнп 4 ученика,музичкп 4 ученика,а физичкп 7 

ученика. Прикажи ппдатке табелпм и графикпнпм. 

 

 

 

 

 


