
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Име и презиме ученика: ________________________________________ 

СРБИЈА – ДЕО СВЕТА, СРБИЈА МОЈА ДОМОВИНА, РЕЉЕФ СРБИЈЕ 

1. На линији упиши назив континента који је представљен одређеним бројем 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

 

2. На немој карти Србије напиши називе држава са којима се она граничи. 

 

А) Највећа држава са којом се Србија граничи је 

     __________________________. 

 

Б) Најмања држава са којом се Србија граничи је 

     __________________________. 
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3. Границе према начину постанка могу бити ________________ и __________________. 
 

Објасни разлику између њих. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

4. Стрелицом повежи појмове са њиховим значењем. 

Континент земља у којој живимо 

Полуострво велика копнена маса окружена водом 

Домовина део копна који је са три стране окружен водом, а са једне 
припојен копну 

 

5. Симболи Србије су _________________, __________________ и ________________. 
 

6. Заокружи слово Т ако је тврдња тачна, а слово Н ако је тврдња нетачна. 
 

А) Србија се налази на Балканском полуострву. Т Н 

Б) Стара планина је природна граница Србије са Северном Македонијом. Т Н 

В) Пасош је међународни документ који нам омогиућује да путујемо по свету. Т Н 

Г) Највећа равница у Србији је Метохијска, а највећа котлика Војводина. Т Н 

 

7. Допуни реченице. 

Две покрајине у Србији су ___________________ и ___________________. 

Главни град је _______________ и налази се на ушћу _____________________________. 

У нашој држави већину становништва чине _________________, а Албанци, Роми, Мађари, 

Бугари, Хрвати, Бошњаци, Црногорци представљају _____________________________. 

Рељеф Србије чине ___________________ и _____________________. 

 

8. Повежи планине са њиховом висином 

Фрушка гора 

Шар-планина Високе планине 

Авала 

Проклетије 

Копаоник Ниске планине 

Вршачке планине 
 

Највиша тачка у Србији налази се на планини _______________ и зове се _____________, а 

најнижа тачка се налази на ушћу ______________________ и износи ______ метара. 

 

9. Објасни како се мења температура у односу на надморску висину. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Решења: 

1. 1 – Северна Америка 

2 – Јужна Америка 

3 – Европа  

4 – Азија  

5 – Африка  

6 – Аустралија  

7 – Антарктик    

2. Одозго, у смеру казљке на сату: Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, 

Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска. 

Највећа је Румунија, а најмања Црна Гора. 

3. Природне и политичке. 

Природне границе су оне које се простиру дуж река, мора или планина. Политичке су 

утврђене договором. 

4. Континент земља у којој живимо 

Полуострво велика копнена маса окружена водом 

Домовина део копна који је са три стране окружен водом, а са једне припојен копну 

5. Грб, застава и химна. 

6. А – Т 

Б – Н  

В – Т  

Г – Н  

7. Две покрајине у Србији су     Војводина     и     Косово и Метохија  .      

Главни град је _Београд_ и налази се на ушћу _Саве у Дунав_ 

У нашој држави већину становништва чине   Срби  , а Албанци, Роми, Мађари, Бугари, 

Хрвати, Бошњаци, Црногорци представљају   националне мањине  .  

Рељеф Србије чине брдско-планински предели и низије . 

8. Фрушка гора 

Шар-планина Високе планине 

Авала 

Проклетије 

Копаоник Ниске планине 

Вршачке планине 
 

Највиша тачка у Србији налази се на планини __Проклетије__ и зове се __Ђеравица_, а 

најнижа тачка се налази на ушћу __Тимока у Дунав__ и износи _28_ метара. 

9. Са порастом надморске висине температура се смањује за приближно 6⁰C на сваких 

1000m.  


