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Име и презиме:______________________________ 

1) Заокружи тачан одговор: 

Насеље је место у коме живе, школују се и раде људи  ДА   НЕ 

Како се зове насеље у коме живиш? ______________________ 

2) Напиши типове насеља са слике 

                       

           _______________________        ____________________________ 

3) По чему се разликује град од села? 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

4) Заокружи чега само има у граду: 

продавница            воћњак            солитер           амбуланта           тржни центар 

башта         факултет          болница          музеј             фарма           аква парк  

њива            библиотека             виноград             школа   

5) Напиши занимања којима се људи баве само у: 

                  Селу                      Граду 

  _______________        __________________ 

  _______________        __________________ 

  _______________        __________________ 

  6) Шта има свако градско насеље? Упиши звездицу поред 

тачног одговора. 

НАЗИВ 

ФАКУЛТЕТ 

СТАНОВНИКЕ 

БИБЛИОТЕКУ 

ЗГРАДЕ И УРЕЂЕНА МЕСТА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ПОТРЕБЕ ЉУДИ 

РЕКУ 

ТЕРИТОРИЈУ 

ТРЖНИ ЦЕНТАР 

РЕЉЕФ 
7) Због чега је важно да село и град буду повезани? 

___________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) По чему се разликују градови некад и сад? 

___________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Бројеви на левој страни улице су ________________, 

а на десној страни улице су ________________________ . 

10) Да бисмо се лакше снашли у насељу може нам помоћи: 

__________________     __________________ 

__________________     __________________ 

___________________    __________________ 

___________________     __________________ 
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Решења: 

1) ДА 

2) сеоско и градско 

3) Села су насеља у којима људи живе у породичним кућама, људи се 

претежно баве узгајањем биљака и животиња. Градови су насеља у 

којима људи живе у стамбеним зградама или кућама, ту се налазе 

поште, банке, музеји, позоришта, тржни центри, библиотеке 

болнице. 

4) само у граду има: тржни центар, аква парк, факултет, болница, музеј, 

солитер, библиотека 

5) у селу: пољопривредник, ратарар, воћар 

у граду: библиотекар,службеник у банци, професор на факултету 

6) назив, становнике, зграде и уређена места за различите потребе 

људи,  територију и рељеф 

7) Због размене и продаје производа и услуга 

8) Некада је у граду било мање становника, људи су више пешачили, 

није било струје, телефона , компјутера. 

9) на левој су непарни, а на десној парни 

10) саобраћајни знаци, објекти, зграде, продавнице, поште, банке, парк, 

дрво, школа, и многи други који нам помажу да се можемо снаћи и 

оријентисати 

 

 

 

 


