
Хидросфера – тест 
 

1. Попунити празнине тако да искази буду тачни: 

 

Хидросфера је _______ омотач Земље. Обухвата све океане и ______ на Земљи, воде на копну, 

_______ у поларним областима и ________ на високим планинама. 

 

2. Упиши тачан процентуални удео Светског мора (и копна) на површини Земље: 

 

 
 

3. Повежи типове мора са њиховим описом: 

 

Ивична мора  Са свих страна су окружена копном унутар једног континента 
или између два континента. 

Средоземна мора  Налазе се поред континената, а од океана су одвојена 
острвима и полуострвима. 

Међуострвска мора  Налазе се поред континената, а од океана су одвојена 
острвима и полуострвима. 

 

4. Упиши одговарајући појам тако да искази буду тачни. Понуђени су појмови: 

Неразуђена обала, Разуђена обала, Полуострво, Острво, Залив, Мореуз 

 

 Део мора који дубоко продире у копно назива се ___________. 

 Део копна који дубоко залази у море, са три стране је окружен водом, а четвртом је спојен 

са копном назива се _________. 

 Обала која је према облику готово праволинијска је ___________. 

 Узани водени пролаз који повезује два мора или океана, а раздваја два копна је 

__________. 

 Обала која има велики број полуострва, острва, мореуза, залива, земљоуза и ртова је 

_____________. 

 Мањи део копна окружен водом који може бити следећег типа континентално, вулканско 

или коралско назива се _________. 

 

 

 



5. Распореди у табелу појмове:  

 

 Хемијски састав воде 

 Оптичка својства (боја и провидност) 

 Температура 

 Салинитет 

 Кретање (таласи, плима и осека, морске струје) 

Својства Морске воде 

Хемијски састав Физичке одлике 

  

  

  

 

6. Под утицајем којих сила настају следећи видови кретања морске воде: 

 

 Таласи настају под утицајем _____________. 

 Морске струје покреће __________. 

 Плима и осека настају под утицајем _____________________.   

 

7. Заокружи тачне одговоре на питање – „Које би последице настале када морске струје не би 

постојале?“ 

 

 Обданица би постала краћа. 

 Клима Северне Европе би била много хладнија. 

 Због престанка преноса планктона неке морске животиње и врсте које од њих зависе би 

изумрле. 

 Плима и осека би нестале. 

 Снабдевање живог света кисеоником у води би ослабило па би многе биљке изумрле. 

 Ниво Светског мора би опао. 

 Људи и економија би били погођени због осиромашеног улова рибе. 

 

8. Упиши одговарајуће појмове (Фјорд, Ријас, Естуар) на скице: 

        



9. Допуни схематски приказ поделе копнених вода: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Попунити празнине тако да искази буду тачни: 

 

Издан је акумулација _____________ између _____________ и _________________ слоја стена, a 

aртешка вода је подземна вода између два __________________ слоја стена. 

 

11. Распореди појмове на одговарајућу слику: 

 

 
 

12. Повежи појмове са одговарајућом дефиницијом: 

 

Водостај  Чини га главна река са својим притокама и добија назив по 
главној реци. 

Протицај  То је територија са које све воде отичу у једну реку или њену 
притоку, а онда у језеро, море или океан. 

Речни систем  Обухвата све реке на територији одређене државе, 
географске области или континента. 

Речна мрежа  Висина воде у речном кориту. 

Речни слив  Узвишење које јасно раздваја два слива. 

Развође  Количина воде која протекне поред неке тачке или  места у 
једној секунди и изражава се  у m3/s. 

 Површинске 

Издани   Повремени 

речни 

токови 

 

 

Баре   

Копнене воде 

 

Артешка 

вода 

Издан 

  



13. Упиши делове речног тока: 

 

 
 

 

14. Шта су ледници и зашто су они важни за будућност воде на Земљи? 

 

 

15. Извори се разликују по начину извирања, количини воде, температури и хемијском саставу. 

Какви све могу бити извори? 

 

 
 

 

 

 

 

 

16. Зашто су кроз историју највеће цивилизације настајале у долинама река? 

 

 

17. Попунити празнине тако да искази буду тачни: 

 

Језера су већа _________ на копну испуњена ___________.  

Елементи језера су језерски _______ и ________ маса која га испуњава. 

По начину постанка басена, језера се деле на ____________ и ____________. 

 

Извори 

минерални 

 

 

врела 

 



18. Попуни приказ поделе природних језера према начину настанка њихових басена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Повежи језера са њиховим типом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Повежи појмове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Наведи два језера чија је вода слана. 

 

 

Природна језера 

    

Тектонска језера 

Бајкалско, Тангањика, Хјурон, Ири, Мичиген Вулканска  језера 

Каспијско, Аралско 

Реликтна језера Викторија, Укереве 

„Горске очи“ у Алпима 

Ледничка језера 
Скадарско на Балкану 

Крашка језера 

Речна језера 

Еолска језера 

Акумулативна  језера 

Вештачка  језера 

Напуштени меандри, 

Обедска бара 

Ветар издувава слојеве 

песка - Палићко 

Преграђивање речних и 

ледничких долина – 

Комо, Гарда 

Преграђивање реке - 

Ђердапско 



22. Заокружи тачне одговоре. 

 

Загађена вода садржи један или више загађивача који потичу из: 

 

 Градске канализације 

 Атмосферских падавина 

 Домаћинстава 

 Зоолошких вртова 

 Индустријских погона 

 

23. Допуни тако да искази буду тачни. 

 

Загађеност морске воде највећа је поред обале ______ и ______.  

Као последица присуства штетних материја у води долази до наглог развијања алги и 

фитопланктона које се назива „ __________ воде“. 

Највећи загађивач Светског мора је _________. 

 

24. Обележи тачне одговоре са Т а нетачне са Н. 

 

Све воде се могу заштитити предузимањем следећих мера: 

 

 Пречишћавање индустријских отпадних вода као и канализационих вода. 

 Повећавањем употребе хемијских средстава у пољопривреди. 

 Рециклирањем отпада који доспева у реке. 

 Грађењем депонија у близини извора река и речних корита. 

 Подизањем еколошке свести становништва. 

 

25. Поплаве настају када падне много кише и реке не могу одједном да прихвате велику 

количину воде. Заокружи на које начине могу настати поплаве: 

 

 Стварањем клизишта 

 Избацивањем индустријске воде у реке 

 Нагомилавањем леда у рекама 

 Рушењем брана 

 Забраном риболова 

 

  



26. Распореди појмове на одговарајућу слику. 

 

 
 

27. Обележи тачне одговоре са Т а нетачне са Н. 

У току поплаве потребно је чинити следеће: 

 

 Пратити средства јавног информисања и упутства локалне заједнице о тренутном стању и 

упозорења о могућој поплави. 

 Крените кроз воду која тече према сигурнијем терену. 

 Сарађујте са спасилачким екипама. 

 Припремите ранац или торбу са личним документима и основним стварима (кабаница, 

пиштаљка, батеријска лампа, одећа и топла обућа, пијаћа вода). 

 Ходајте по местима где се вода не помера. 

 Затворите домаће животиње. 

 Искључите струју на главном прекидачу и све електричне уређаје. 

 

28. Заокружи тачне одговоре. 

Безбедно понашање после поплаве подразумева: 

 

 Очистите и дезинфикујте површине које су биле поплављене. 

 Одмах можете користити пијаћу воду. 

 Без провере можете користити електричне апарате. 

 Слушајте извештаје о водоснабдевању и безбедности пијаће воде. 

 

Нагле 

поплаве 

(бујице) 

Споре 

поплаве 


