
Како бих видела како сте разумели и савладали појмове везане за тему Привреде, 
урадите тест који се налази испод, сачувајте у вашој фасцикли (о којој сам 
причала у уводном делу) и пошаљите на мој е-mail : sanjat@starina.rs 

Рок за слање јесте 25.03.2020. године!!! 

 

ТЕСТ 

Редни 
број 
питања 

ТЕСТ  Име и презиме: 
____________________________________ 

Датум: 
__________ 

Наставна тема: НАСЕЉА, ДРЖАВА Број 
бодова 

1. Допуни реченицу. 
 
Окружење у свом изворном стању представља _____________________ средину. 
Привредне делатности могу да буду _________________________ и 
_______________________________________. 
 

3 

2. Ако су дате тврдње тачне заокружи слово Т, а ако су нетачне слово Н. 
 
а) Привреда јесте засебна делатност.                                                               Т         Н 
б) Лов и риболов припадају примарном сектору привреде.                   Т         Н 
в) Занатску производњу одликују примитивна производна средстав.  Т     Н 
 

3 

3. У левој колони се налазе појмови, а у десној њихова значења. Повежи их тако 
што ћеш одговарајуће слово уписати испред значења појма. 
 а) саобраћај                     ________ путовање људи ван места сталног боравка ради      
                                                                             одмора и рекреације. 
 
б) туризам                         ________ транспорт материјалних добара, људи и вести 
                                                              са једног места на друго. 

2 

4. Испод слике напиши који обновљив извор енергије представља. 

                  
 
 

4 

5. Које предности имају мање државе, као чланице неке интегрисане  групе 
држава? 

2 



6. Објасни предности и недостатке монархија. 
 
 

4 

7. Допуни реченицу. 
 
Привредна делатност која се бави експлоатацијом дрвне масе јесте 
______________________________. 
Пољопривреда се дели на  ____________________ и ______________________________. 

3 

8. Испод слика напиши коју врсту индустрије представљају, тешку или лаку. 

                                                           
 

2 

9. У левој колони се налазе појмови, а у десној њихова значења. Повежи их 
тако што ћеш одговарајуће слово уписати испред значења појма. 
 
природна средина     _________            а) окружење у којем човек живи 
                                                                      б) измењена средина прилагођена 
                                                                           људским потребама 
                                                                    в) чине је жива бића и неживи 
                                                                          елементи 
географска средина  _________           г) последице људских активности су 
                                                                          све веће 
 

4    

10. Наброј три необновљива изворе енергије: 
_________________________         __________________________      ____________________________ 
 

3 

11. Које предности имају веће државе, као чланице неке интегрисане  групе 
држава? 

2 

12. Објасни предности и недостатке република. 
 
 

4 



13. Допуни реченицу. 
 
Привредна делатност која се бави експлоатацијом руда  јесте 
______________________________. 
Земљорадња се дели на  ____________________,   ______________________________ и 
___________________________________. 

4 

14. Наведене привредне делатности повежи стрелицом са категоријом 
делатности којој  припадају.    
 
                 трговина               саобраћај                   рударство                  наука 
                                                        
                                ПРОИЗВОДНЕ                                          УСЛУЖНЕ 

2 

15. На чему се заснива концепт одрживог развоја? 
 

2   

16. Наброј три обновљива изворе енергије: 
_________________________         __________________________      ____________________________ 
 

3 

17. Одлике и симболи државе су наведени у првој колони табеле поред, а твој 
задатак је да у другој колони наведеш да ли је то одлика или  симбол. 

 

3 

18. Објасни разлику између природних и вештачких граница једне државе. 
 
 

4 

19. Допуни реченицу. 
 
Привредна делатност која се бави прерадом сировина у готове производе  
јесте ______________________________. 
Што дуже коришћење готових производа у производњи нових је основа 
___________________________економије. 

2 



20. Испод слика напиши коју средину представљају. 
 

 
 

4 

21. На чему се заснива економски принцип одрживог развоја? 
 

2 

22. Наброј четири функције туризма: 
_________________________         __________________________      ____________________________ 
 

4 

23. 

 

2 

24. Објасни разлику између етничких и неетничких граница једне државе. 
 
 

4 

Скала за бодовање: 
Одличан (5): 72-58 

Врло добар(4): 57-43 
Добар(3):43-29 

Довољан(2): 28-14 
Недовољан (1): 13-0 

 

 

 
 


