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УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ 

Пред тобом је комбиновани тест из природних и друштвених наука са задацима 
из биологије, историје, географије, физике и хемије. Тест који треба да решиш има 20 
задатака, а за рад је предвиђено 120 минута. Сваки задатак најпре пажљиво прочитај и 
размисли о томе шта се у њему тражи. 

Пажљиво прочитај текст сваког задатка јер је у њему објашњено на који начин треба 
да одговориш. Током решавања задатака можеш да користиш графитну оловку и гумицу. 
Током рада не смеш да користиш калкулатор и мобилни телефон. 

У квадрат који се налази са десне стране задатка немој ништа уписивати, то је 
простор у који се уписује број бодова. 

На овој и последњој страни немој ништа уписивати. 

Тест мораш да попуниш хемијском оловком. Задатке решавај прво графитном 
оловком јер тако имаш могућност да, уколико уочиш грешку, ту грешку исправиш. 

Пре него што предаш тест, провери своје одговоре још једном, а потом све одговоре 
напиши хемијском оловком. Одговор који је написан само графитном оловком неће бити 
признат, као ни одговор који је прецртаван и исправљан хемијском оловком. 

Ако завршиш раније, предај тест дежурном наставнику и тихо изађи да не сметаш 
другима. 

Желимо ти много успеха на тесту! 
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1. Литосфера је: 

а) омотач Земљиног језгра; 

б) стеновити омотач Земље; 

в) водени омотач Земље; 

г) ваздушни омотач Земље. 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

2. Повежи планине из леве колоне са континентима на којима се оне налазе. 

Напиши одговарајуће слово на празне црте. 

1.    Анди а) Азија 

2.    Килиманџаро б) Северна Америка 

3.    Хималаји в) Јужна Америка 

г) Африка 

3. Погледај карту и одговори на којој се географској ширини и географској дужини налази тачка А. 

 
а) 20° северне географске ширине и 10° јужне географске дужине 

б) 10° северне географске дужине и 20° западне географске ширине 

в) 20° северне географске ширине и 10° западне географске дужине 

г) 20° јужне географске ширине и 10° источне географске дужине 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

4. У ком делу Србије се највише гаји шећерна репа и производи шећер? 

а) Подриње 

б) Шумадија 

в) Војводина 

г) Неготинска крајина 

Заокружи слово испред тачног одговора. 
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UPUTSTVO ZA RAD NA TESTU 

Pred tobom je kombinovani test iz prirodnih i društvenih nauka sa zadacima iz 
biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Test koji treba da rešiš ima 20 zadataka, a za rad 
je predviđeno 120 minuta. Svaki zadatak najpre pažljivo pročitaj i razmisli o tome šta se u 
njemu traži. 

Pažljivo pročitaj tekst svakog zadatka jer je u njemu objašnjeno na koji način treba da 
odgovoriš. Tokom rešavanja zadataka možeš da koristiš grafitnu olovku i gumicu. Tokom rada 
ne smeš da koristiš kalkulator i mobilni telefon. 

U kvadrat koji se nalazi sa desne strane zadatka nemoj ništa upisivati, to je prostor 
u koji se upisuje broj bodova. 

Na ovoj i poslednjoj strani nemoj ništa upisivati. 

Test moraš da popuniš hemijskom olovkom. Zadatke rešavaj prvo grafitnom 
olovkom jer tako imaš mogućnost da, ukoliko uočiš grešku, tu grešku ispraviš. 

Pre nego što predaš test, proveri svoje odgovore još jednom, a potom sve odgovore napiši 
hemijskom olovkom. Odgovor koji je napisan samo grafitnom olovkom neće biti priznat, kao ni 
odgovor koji je precrtavan i ispravljan hemijskom olovkom. 

Ako završiš ranije, predaj test dežurnom nastavniku i tiho izađi da ne smetaš drugima. 

Želimo ti mnogo uspeha na testu! 
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1. Litosfera je: 

a) omotač Zemljinog jezgra; 

b) stenoviti omotač Zemlje; 

v) vodeni omotač Zemlje; 

g) vazdušni omotač Zemlje. 

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. 

2. Poveži planine iz leve kolone sa kontinentima na kojima se one nalaze. Napiši 

odgovarajuće slovo na prazne crte. 

1.    Andi a) Azija 

2.    Kilimandžaro b) Severna Amerika 

3.    Himalaji v) Južna Amerika 

g) Afrika 

3. Pogledaj kartu i odgovori na kojoj se geografskoj širini i geografskoj dužini nalazi tačka A. 

 
a) 20° severne geografske širine i 10° južne geografske dužine 

b) 10° severne geografske dužine i 20° zapadne geografske širine 

v) 20° severne geografske širine i 10° zapadne geografske dužine 

g) 20° južne geografske širine i 10° istočne geografske dužine 

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. 

4. U kom delu Srbije se najviše gaji šećerna repa i proizvodi šećer? 

 a) Podrinje 

b) Šumadija 

v) Vojvodina 

g) Negotinska krajina 

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. 
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