
ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО  

 

Ученик: _____________________ 

Датум: ______________________ 

Наставник:___________________  

Разред: IV 

 

 

1.  

    а) Наброј главне стране света:____________________ 

    б)Помоћу чега све можемо да одредимо стране света?     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

    в)Шта је географска карта? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                             3 поена 

2.   

   а)1 деценија_______________година 

      1 век____________________деценија 

      1миленијум____________година 

                                                                                                        

  б) Колико дана траје: март________________, јун______________; 

                                   5 поена    

3.  

  а)Шта спада у живу,а шта у неживу природу? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  б)Наброј заједничке одлике свих живих бића:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  в)Да ли је живот животиња могућ без биљака? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                             3 поена 

4. 

   а)Шта чини станиште? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   б)Наброј копнена и водена станишта: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   в)Наброј култивисана станишта: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   д)Које биљке и животиње расту и живе на ливади? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                             4 поена 



 

5. 

    а) Наброј особинен воде: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   б) Да ли ваздух заузима простор: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   в) Шта је ветар? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                             3 поена 

6. 

    а)Како делимо људске делатности? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   б)Наброј непроизводне делатности: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   в)Која права имају одрасли становници једног краја? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   г)Који све народи живе у твом крају? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  д)Шта нам помаже да упознамо прошлост краја? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                             5 поена 

7. 

  а) Напиши три стања у којима може бити материја? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  б) Наброј врсте материјала: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  в) Који материјали не проводе струју? 

_____________________________________________________________________ 

  г)Шта се дешава са чврстим материјама при загревању,а шта при 

хлађењу?_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                            4 поена 

8. 

  а)Шта знаш о магнету? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  б)Које облике кретања разликујемо? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



    в)Шта је кретање и од чега оно зависи? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   г)Како се креће клатно а како опруга? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                             4 поена 

9. 

  а)Шта је рељеф? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  б)Планина је: 

_____________________________________________________________________ 

     Котлина је 

_____________________________________________________________________ 

  в)Наброј текуће воде: 

_____________________________________________________________________ 

     стајаће воде су: 

_____________________________________________________________________ 

     ушће је: 

_____________________________________________________________________ 

  г)Каква језера могу бити? 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                             7 поена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стандарди који се проверавају 

 

Основни ниво:                                                                          О ДО НО 

 

1.ПД.1.4.4. Зна јединице за мерење времена. 

1.ПД.1.4.5. Уме да прочита тражене информације са  

                   часовника или календара. 

1.ПД.1.1.2. Зна ко и шта чини живу природу. 

1.ПД.1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих бића. 

1.ПД:1.3.1. Зна основна својства воде, земљишта и ваздуха. 

1.ПД:1.5.3. Зна које људске делатности постоје и њихову улогу. 

1.ПД:1.6.5. Зна основне информације о начину живота људи у  

                   прошлости. 

1.ПД:1.3.5. Зна да својства материјала одређују њихову употребу. 

 

Средњи ниво: 

 

1.ПД:2.1.5. Разуме повезаност услова живота и живих бића у 

                   станишту. 

1.ПД.2.4.4. Уме да пронађе основне информације на географској      

                   карти. 

1.ПД.2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у разлчитим 

                   друштвеним групама. 

1.ПД.2.3.1. Зна сложенија својства воде и ваздуха, агрегатно стање             

                   и кретање. 

1.ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри проводници топлоте                      

                    и електрицитета од оних који то нису. 

1.ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује,  

                   врсте подлоге и овлика тела. 

1.ПД.2.6.2. Зна основне одлике рељефа и вода. 

 

Напредни ниво: 

 

1.ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике друштвених група и                         

                    разлике међу њима. 

 

Легенда: О-остварено 

                ДО-делимично остварено 

                НО-неостварено            


