
 

Како бих видела ваш степен разумевања карактеристика становништва, насеља и 
делатности примарног сектора привреде Србије, 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 је 25.03.2020. године!!! 

 

ТЕСТ 

 

Име и презиме______________________________                 Одељење_________ 
 
 

1. Насеља су места ______________ или ________________ територијалне 
концентрације _______________ и ________________. 
 

2. Према последњем попису, који је био __________ године у Србији живи око 
____________ мил.становника. 
 

3. Делатности примарног сектора привреде су ___________________, 
__________________, __________________ и __________________. 
 

4. Карактеристике шталског сточарства су: 
_____________________________________________________________________ 

 
5. Просечна густина насељености у Србији је____________ ст/км2 

 
6. Узроци миграција су ________________________________________. 
 
7. Објасни полну структуру становништва Србије 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

8.Проблеми виноградара у Србији су ______________________________ 
_______________________________________________________________________. 

 
9.Житарице које се највише гаје на простору _____________________ су 
___________________ и _______________________. 
 
10. Наведи карактериситике панонског типа града 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

         11. Домаћа раса свиња је ________________, а говеда ______________. 
 



         12. Природни прираштај је најмањи у ______________________ и   
 __________________________________. 

 
         13. Насеља се према функцији деле на _____________ и _____________. 

 
14. Биолошка структура становништва обухвата поделу становника 
према_______________________ и ________________________. 

 
15. Насеља збијеног типа карактерише ____________________________ 
___________________, а највише су заступљена у         ___________________ 
река. 
 

 
16. Од бобичастог воћа, у Србији се највише гаје _______________ и 
___________________. 

 
17. У 20.веку главни узроци миграција су били 
___________________________________________________________________ 

 
18. Наведи главне карактеристике лова и риболова у Србији 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

           19. У Србији је компјутерски писмено око __________% становника. 
 

20. Конопља и лан су _______________ биљке, које се користе за добијање 
__________________________________________________. Конопља се највише 
гаји у ____________________________, а лан у _____________________________ 

 
          21. Домаћа раса свиња је ________________, а говеда ______________. 

 
22. Природни прираштај је најмањи у ______________________ и   
__________________________________. 

 
         23. Насеља се према функцији деле на _____________ и _____________. 

 
24. Биолошка структура становништва обухвата поделу становника 
према_______________________ и ________________________. 

 
25. Насеља збијеног типа карактерише ____________________________ 
___________________, а највише су заступљена у         ___________________ 
река. 
 

 
26. Од бобичастог воћа, у Србији се највише гаје _______________ и 
___________________. 

 
27. У 20.веку главни узроци миграција су били 
___________________________________________________________________ 



 
28. Наведи главне карактеристике лова и риболова у Србији 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

           29. У Србији је компјутерски писмено око __________% становника. 
 

30. Конопља и лан су _______________ биљке, које се користе за добијање 
__________________________________________________. Конопља се највише 
гаји у ____________________________, а лан у 
______________________________. 

 
31. У Србији према полу преовлађују ___________________, јер 
_____________________________________________________________________. 

 
 

32. Високоприносна раса говеда (заокружи тачан одговор) 
 
                      јоркшир          симка            сименталка       шаренка 

 
33.  Природни прираштај у Србији износи _____________‰. 

 
34. Према старости, у Србији преовлађује _______________ становништво. 

 
35. Узроци миграција на почетку 21. века су  
____________________________________________________________________ 
36. Домаћа раса овце је ____________________, а високоприносна раса 
говеда је __________________________________. 

 
37. Карактеристике интензивне пољопривреде су 
_______________________________ 

_________________________________________________________________. 
 

38. Насеља разбијеног типа настала су ____________________ на 
______________________. 

 
39. Природни прираштај је највећи на ___________________________,јер 
тамо преовлађује _______________________ становништво. 

 
40. Виноградарски рејони су  _________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 

Скала за бодовање: 
Одличан (5): 40-35 

Врло добар (4): 34-29 
Добар(3): 28-23 

Довољан(2):22-17 
Недовољан(1): 16-0  

 



 


