
зАВРшНИ ИСПИТ НА КРАјУ ОСНОВНОг ОБРАзОВАЊА И ВАСПИТАЊА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
из природних и друштвених наука

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.

•	 У квадрат који се налази са десне стране задатка немој ништа уписивати, то је простор 
у који се уписује број бодова. Током решавања задатака можеш да користиш графитну 
оловку и гумицу. Током рада не смеш да користиш калкулатор и мобилни телефон.

•	 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 испиту!
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13. Последица Земљиног кретања око Сунца (револуције) је:

а) смена обданице и ноћи;

б) смена годишњих доба;

в) постојање часовних зона;

г) привидно дневно кретање Сунца.

Заокружи слово испред тачног одговора.

14. Који континент представља анекумену?

а) Азија

б) Аустралија

в) Антарктик

г) Северна Америка

д) Африка

Заокружи слово испред тачног одговора.

15. Сваку реку повежи са котлинама кроз које она протиче.

Напиши одговарајуће слово на празне линије.

1. _____ Јужна Морава  а) Зајечарска и Књажевачка котлина

2. _____ Бели Тимок   б) Врањска и Лесковачка котлина

3. _____ Западна Морава  в) Пријепољска и Прибојска котлина

      г) Пожешка и Чачанско-краљевачка котлина

16. Допуни реченицу.

Име највећег полуострва Европе је _____________________________________,  

а у односу на Србију налази се на ____________________ страни света.

 



ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA

KOMBINIRANI TEST
iz prirodoslovnih i društvenih znanosti

UPUTA ZA RAD NA TESTU

• Pred tobom je kombinirani test iz prirodoslovnih i društvenih znanosti sa zadatcima iz 
bilogije, povijesti, geografije, fizike i kemije. Test koji trebaš riješiti ima 20 zadatka, a za rad 
je predviđeno 120 minuta. Svaki zadatak najprije pozorno pročitaj i razmisli o tome što se u 
njemu traži.

• Pozorno pročitaj tekst svakog zadatka jer je u njemu objašnjeno na koji način treba odgovoriti. 
Tijekom rješavanja zadataka možeš koristiti grafitnu olovku i gumicu. Tijekom rada ne smiješ 
koristiti kalkulator i mobilni telefon.

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

• Na ovoj i posljednoj stranici nemoj ništa upisivati.
• Test moraš popuniti kemijskom olovkom. Zadatke rješavaj najprije grafitnom olovkom jer 

tako imaš mogućnosti, ukoliko uočiš pogrešku, tu pogrešku ispraviti.
• Prije negoli predaš test, provjeri svoje odgovore još jedanput, a potom sve odgovore napiši 

kemijskom olovkom. Odgovor koji je napisan samo grafitnom olovkom neće biti priznat, kao 
ni odgovor koji je precrtavan i ispravljan kemijskom olovkom.

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

Želimo ti puno uspjeha na ispitu!
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13. Pоsljеdicа Zеmlјinоg gibanja оkо Suncа (rеvоluciје) је:

а) smjеnа dana i nоći;

b) smjеnа gоdišnjih dоbа;

c) pоstојаnjе vremenskih zоnа;

d) prividnо dnеvnо krеtаnjе Suncа.

Zаоkruži slоvо isprеd točnоg оdgоvоrа.

14. Kојi kоntinеnt prеdstаvlја аnеkumеnu?

а) Аziја

b) Аustrаliја

c) Аntаrktik

d) Sjеvеrnа Аmеrikа

e) Аfrikа

Zаоkruži slоvо isprеd točnоg оdgоvоrа.

15. Svаku rijеku pоvеži s kоtlinаmа krоz kоје оnа prоtječе.

Nаpiši оdgоvаrајućе slоvо nа prаznе crte.

1. _____ Јužnа Моrаvа   а) Zајеčаrskа i Knjаžеvаčkа kоtlinа

2. _____ Bеli Тimоk   b) Vrаnjskа i Lеskоvаčkа kоtlinа

3. _____ Zаpаdnа Моrаvа  c) Priјеpоlјskа i Pribојskа kоtlinа

      d) Pоžеškа i Čаčаnskо-krаlјеvаčkа kоtlinа

16. Dоpuni rеčеnicu.

Imе nајvеćеg pоluоtoka Еurоpе је _________________________,  

а u оdnоsu nа Srbiјu nаlаzi sе nа ____________________ strаni svijеtа.
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