 ГОДИШЊА ПРОВЕРА из природе и друштва 
(3. разред)
Име и презиме: ____________________________________ Датум: ____________________
1. а) Главне стране света су ___________________________________________________,
а споредне стране света су ____________________________________________________.
б) На које начине се можеш орјентисати у природи? Наведи бар три начина.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Шта је рељеф?
______________________________________________________________________________
3. Допуни следеће реченице:
Деценија је време од ________ година. Век траје __________ година. Један век има
________ деценција. Ја сам рођен у _________ веку. Једна година има ______ дана и
________ месеци. Година која траје један дан дуже се зове __________ година и тада месец
_______________ има _______ дана.
4. а) На основу чега можемо сазнати о прошлости људи?
_____________________________________________________________________________
б) Који су писани историјски извори, а који материјални?
Писани су: ___________________________________________________
Материјални су: ________________________________________________________
5. Наведи неке своје обавезе:
____________________________________________________________________________
Наведи нека своја права:
____________________________________________________________________________

6. а) Како смо поделили животна станишта? Делимо их на ____________ и
______________, и на ______________ и ________________
б)
Којем
животном
станишту
припадају
шума
пашњак?_________________________________________________________________

и

в) Којем животном станишту припадају њива и повртњак?
__________________________________________________________________________
г) Уређено животно станиште које можемо видети у градовима се зове
________________________, а животно станиште у којем се гаји винова лоза се назива
_____________________.
7. Наведи врсте земљишта: _____________________________________________________
Које је земљиште најплодније и најбоље за гајење биљака? ______________________.
8. Пронађи тачне дефиниције и повежи слово и број да одговор буде тачан:
А

Извор је

1

место где се једна река улива у другу реку,
море или језеро.

Б

Ушће је

2

правац кретања реке.

В

Речно корито је

3

велико удубљење напуњено водом.

Г

Речни ток је

4

мање удубљење напуњено водом.

Д

Језеро је

5

место где вода извире.

Ђ

Бара је

6

удубљење којим река тече.

А
____

Б

В

____ ____

Г

Д

Ђ

____ ____ ____

9. Повежи следеће делатности са групом којој припадају.
кувар
учитељ

ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

лекар
столар
трговац

НЕПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

посластичар
сликар
аутомеханичар
виолиниста

УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

10. Заокружи производе које сеоско становништво обезбеђује градском, а подвуци
произоде које градско становништво обезбеђује сеоском.
месо

стакло

обућа поврће машине алати воће дрво књиге
житарице одећа вуна трактор бицикл перје

кромпир

11. Наведи особине следећих материјала:
дрво ________________________________________________________
стакло ______________________________________________________
пластика ____________________________________________________
метал _______________________________________________________
гума ________________________________________________________
12. На које начине се могу кретати тела? Наведи по један пример за сваки начин.
1. _____________________________ пример: ___________________________________
2. _____________________________ пример: ____________________________________
3. _____________________________ пример: ____________________________________
13. Заокружи ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је тврдња нетачна.
Вода у чврстом стању се назива лед.

ДА НЕ

Све течности немају облик посуде у којој се нелазе. ДА НЕ
Кухињска со је растварач јер се раствара у води.
Ваздух је смеша гасова.

ДА

НЕ

Ваздух се увек јавља у чврстом стању. ДА
Струјање ваздуха се назива ВЕТАР.

ДА

НЕ
НЕ

ДА НЕ

