
 

 

 
 

ВЕЗА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ 

(II разред) 

 

Име и презиме: ___________________________________   Датум: __________________________ 

 

1. Заокружи тачан одговор. Жива бића су: 

а) људи, аутомобили и животиње 

б) биљке, људи и куће 

в) људи, биљке и животиње 

2. Допуни. 

Сва жива бића се: _______________, ________________, _______________, ________________, 

_________________ и ________________.  

3. Који су услови живота? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Допуни. 

Биљке прочишћавају ________________. 

5. Наброј.  

Делови биљке су:________________, ________________, ________________, ________________, 

________________ и ________________. 

6. Наброј неколико: 

а) домаћих животиња 

__________________________________________________________________________________________ 

б) дивљих животиња 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

7. Заокружи тачан одговор. 

Живом бићима неопходан је: 

а) загађен ваздух 

б) чист ваздух 

8. Коме је потребан ваздух и шта га загађује? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Поред тачне реченице стави слово Т, а поред нетачне стави слово Н. 

а) Биљкама није потребан сунчев сјај.  

б) Без Сунца не би било живота на Земљи.  

в) Сунчева топлота и светлост су услов за живот биљака, животиња и људи.  

г) Животињама није потребна сунчева светлост.  

10. Настави низ. 

Воде има у: облацима, бунарима, ________________, ________________, 

________________,________________... 

11. Шта је извор, а шта ушће? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

12. Заокружи тачну тврдњу. 

а) Чиста вода има мирис и боју, али нема укус. 

б) Чиста вода је без боје, укуса и мириса. 

в) Чиста вода има укус, али нема мирис и боју.  

13. За шта све користимо воду?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

14. Допуни реченицу. 

Дуга се појављује на ________________ кад сија ________________ и пада ________________, или 

непосредно после ________________. 

15. По чему се разликују земљишта? 



 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

РЕШЕЊА 

1.  

в) људи, биљке и животиње 

2. Сва жива бића се: рађају, дишу, хране се, расту, размножавају се и умиру. 

3. Услови живота су: ваздух, сунчева светлост и топлота, вода и земљиште. 

4. Биљке прочишћавају ваздух. 

5. Делови биљке су: корен, стабло, лист, цвет, плод и семе. 

6.  

а) крава, коњ, коза, свиња, овца, магарац, кокошка, ћурка 

б) медвед, вук, лисица, корњача, веверица, јелен, јеж 

7. 

б) чист ваздух 

8. Ваздух је потребан људима, биљкама и животињама, а загађују га фабрике, аутомобили, дувански дим, 

смеће... 

9.  

а) Биљкама није потребан сунчев сјај. Н 

б) Без Сунца не би било живота на Земљи. Т 

в) Сунчева топлота и светлост су услов за живот биљака, животиња и људи. Т 

г) Животињама није потребна сунчева светлост. Н 

10. Воде има у: облацима, бунарима, изворима, барицама и барама, потоцима... 

11. Извор је место где вода извире из земље, а ушће је место где се поток или река уливају у већу реку, 

језеро или море. 

 

12. 

б) Чиста вода је без боје, укуса и мириса. 

13. Воду користимо за: пиће, кување, хигијену, заливање, пливање, пецање... 



 

 

14. Дуга се појављује на небу кад сија Сунце и пада киша, или непосредно после кише. 

15. Земљишта се међусобно разликују по боји, саставу, растреситости, влажности. 


