
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

Име и презиме: __________________________________________________ 

1) Воде се деле на текуће и стајаће. Напиши које воде спадају у текуће, а које у стајаће: 

                     ТЕКУЋЕ                                            СТАЈАЋЕ 

      ___________________                ____________________ 

     ____________________               ____________________ 

     ____________________               ____________________ 

2) Упиши бројеве којима су на слици означени: 

 

 

  

десна притока  ______ 

 
језеро      ___________ 

 
бара   ______________ 

 
притока  ____________ 

 
лева обала __________ 

 
ушће  _______________ 

 
извор  ______________ 

 
поток ______________ 

 

 

3) Напиши карактеристике : 

Планинских река______________________________________________________________________ 

Равничарских река ____________________________________________________________________ 

4) Допуни реченицу: 

а) Језера могу бити ___________________  и _____________________. 

б) Једно познато вештачко језеро је _____________________ а једно природно је 

_____________________ језеро. 
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5) Напиши разлику између реке и баре: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6) Упиши у кружиће одговарајући број: 

1) лева обала реке 

2) десна обала реке 

3) речно корито 

 

 
 

7) Напиши у продужетку трдњи да ли су тачне, означи са ДА или НЕ: 

Подземне воде се налазе испод површине воде. 

Извор је место где вода извире на површину земље. 

Ушће је место где се поток или река уливају у другу реку. 

Баре су водене површине које су веће од језера. 

Језерска вода је чиста, бистра и мирна. 

8) Наброј воде које знаш у твом крају? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Решење: 

1) текуће су: реке, потоци и речице, а стајаће су: језера, баре и мочваре. 

2)  

извор   1 

поток   2 

притока   3 

језеро   4 

десна притока    5 

лева обала   6 

ушће   7 

бара    8 
3) планинске реке су: брзе, уске, кривудаве, хладне, плитке 

равничарске реке су: мирне, тихе, споре, дубље и погидне за водени саобраћај 

4) а) природна и вештачка 

б) вештачко Перућац , а једно природно је Палићко језеро 

5) Река спада у текуће воде, а бара је стајаћа ( она је плитка, мутна и може преко лета да 

пресуши ) 

6) у кружиће са лева на десно на слици треба уписати  :   2    3     1 

7) 

        не 

        да 

        да 

        не 

       да 

 

 


