
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Име и презиме ученика: ________________________________________ 

 

РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА  

1. Заокружи по чему се рад човека раликује од рада човека. 

а) трчи                        г) скаче                      е) свира 

б) зида                       д) пегла                     ж)  

в) храни се                ђ) продаје                 з)пева 

2. Природна богатства се деле на (упиши и наброј): 

 

 

 

 

 

3. Спој линијама привредне гране са природним богатством које користе 

  дрвна индустрија  

шуме   пољопривреда   биљни свет 

нафта   лов и риболов  земљиште 

реке     металопрерађивачка индустрија  природни гас 

руде   прехрамбена индустрија  животињски свет 

     нафтна индустрија 

4. Заокружи природне сировине. 

со          гипс          мермер           вода           стакло          метал            пластика  

5. Наброј производе који се могу добити процесом рециклаже. 

__________________________________________________________________________ 
 

6. Заокружи да ако је тврдња тачна, а не ако је нетачна. 

Минерали не могу бити и металне и неметалне сировине ДА НЕ 

Метали се користе најчешће у производњи и грађевини ДА НЕ 

Фосилна горива се користе за покретање моторних возила ДА НЕ 

Вода се налази само на површини воде ДА НЕ 
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7. Наведене појмове разврстај у одговарајућа поља: 

песак, бакар, гипс, сребро, кухињска со, гвожђе, креда, глина, алуминијум, шљунак, злато 

 

 

 

 

 

 

8. Упиши врсте извора енергије и потом их наброј. 

 

 

 

 

 

9. Упиши + у         испред производа који је настао од нафте.                                                             
 
        гума                                  бакар 
 
        асфалт                               пластика 
 
        алуминијум                    креда 
 
 

10. Повежи различите области Србије са делатностима које преовлађују у њима. 
 

шумарство 

катунско сточарство 

индустрија (прехрамбена) 

туризам 

шталско сточарство 

рударство 

 

11. На који начин ти утичеш на очување природних ресурса? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Метали Неметали 

  

Низијска област 

Брдско-планинска област 
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Решења: 

 

1. а) трчи                        г) скаче                      е) свира 

б) зида                       д) пегла                     ж)  

в) храни се                ђ) продаје                 з)пева 

2. Надземна:   вода, шуме, планине, биљни и животињски свет. 

Подземна:   руде, нафта, угаљ, земни гас 

3.   дрвна индустрија  
шуме   пољопривреда   биљни свет 
нафта   лов и риболов  земљиште 
реке     металопрерађивачка индустрија  природни гас 
руде   прехрамбена индустрија  животињски свет 
     нафтна индустрија 

4. Со,  гипс, мермер, вода 

5. папир, метал, стакло, пластика 

6. НЕ  ,  ДА  ,  ДА  ,  НЕ 

7.               МЕТАЛИ                              НЕМЕТАЛИ  

             злато                               шљунак 

             алуминијум                     глина 

             гвожђе                             кухињска со 

             сребро                             гипс 

             бакар                               песак 

8.  ОБНОВЉИВИ                         НЕОБНОВЉИВИ 

   сунце                                          угаљ 

   кретање воде                            нафта 

   ветар                                         земни гас 

9. Асфалт, пластика 

10. Низијска област:   индустрија (прехрамбена), туризам, шталско сточарство 

Катунско сточарство:   шумарство, катунско сточарство, рударство 

11. Штедимо електричну енергију; Купујемо биопроизводе; Мање се возимо аутима, више 

возимо бицикле; Учествујемо у рецикловању; Избегавамо стварање непотребног смећа; 

 


