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                                      Тест 

                                          Хидросфера 

 

Светско море и његова хоризонтална подела 

1.   Објасни појам хидросфера 

Хидросфера је водени омотач на Земљи који обухвата све океане 

и мора, воде на копну ( реке, подземне воде, језера, 

мочваре,баре), леднике у поларним областима и снег на високим 

планинама.   

2. Шта je Светскo море? 

 Светско море или Светски океан је велика водена површина која 

обухвата све океане и мора на Земљи и заузима 71% од укупне 

површине Земље. 
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3. Како се мора деле према положају?  

Према положају који мора заузимају у односу на распоред 

континената, острва и полуострва, делимо их на ивична, 

средоземна и међуострвска. 

4.   Опиши разлику између разуђених и неразуђених обала 

Обала је узани појас где се додирују копно и море. Обале које су 

равне и готово праволинијске називамо неразуђеним обалама, 

док разуђеним обала називамо оне које имају велики број 

острва, полуострва, мореуза, залива, земљоуза и ртова. 

 5.  Наведи основна својства морске воде и њихову поделу. 

Разликујемо хемијска и физичка својства морске воде. Хемијска 

својства обухватају хемијски састав воде и салинитет. Физичка 

својства  су температура, оптичка својства у коју спадају боја и 

провидност и кретање морске воде, тј. таласи, морске струје и 

плима и осека. 
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6. Који је заједнички фактор који утиче на настајање таласа и 

морских струја? 

И таласи и морске струје настају услед дејства ветра.  

Таласи настају на површини морске воде под утицајем ветра. 

Њихова дужина и висина зависи од количине воде која се 

покреће и јачине и дужине трајања ветра. 

Морске струје су велике количине воде које се хоризонтално 

крећу у океанима, а покрећу их стални ветрови који дувају над 

површином океана и усмеравају њихов ток. 

7. Како настају плима и осека? 

И плима и осека настају под утицајем привлачних гравитационих 

сила Сунца и Месеца. Плима настаје када се водене површине 

окренуте према Месецу издижу са обе стране Земљине кугле,а 

на простору бочно, између ове две плиме, вода се повлачи и 

настаје осека. 

8.  Означи тачан одговор зеленом бојом: 

А) Голфска струја је најпознатија хладна струја 

Б) Голфска струја је најпознатија умерена струја 

В) Голфска струја је најпознатија топла струја 

 

9. Фјордови су дуги, узани, вијугави заливи стрмих и високох 

обала,који дубоко залазе у копно. 

А) Тачно 

Б) Нетачно 
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Воде на копну 

 

10.  Како делимо воде на копну и како оне настају? 

Воде на копну делимо на подземне и површинске.  

Подземне воде се појављују у виду издани и артешке воде. Када 

капиларна вода наиђе на слој чврстих водонепропустљивих стена 

зауставља се и формира акумулацију подземне воде која се 

назива издан. Са друге стране, артешка вода настаје када се вода 

нађе између два водонепропустљива слоја стена.  

Површинске воде обухватају реке, повремене речне токове, 

језера, баре, мочваре и леднике и чине највећи део копнених 

вода на Земљи 

 

 

11. Објасни шта 

је извор и које 

врсте извора 

постоје. 

 

Извор је место на коме подземне воде избијају на површину 

Земље. Изворе делимо на минералне, термалне и 

термоминералне. Минерални извори настају изворска вода која 

у себи садржи растворене минералне материје избије на 

површину Земље. Термални извори настају када се термалне 

воде из дубљих слојева литосфере где је виша температура, 

појаве на површини земље. 



5 
 

12. Oбјасни појмове из леве колоне у табели: 

 

                        Река, речна мрежа и речни сливови 

1. Река 
- је водени ток који се креће речним коритом од 
извора према ушћу 

2. Речни извор 

- је место где река настаје 
-поједине реке настају спајањем два водена тока, 
и тада се њиховим почетком сматра место 
спајања две реке 

3. Ушће 
-је место на коме се једна (или више река), улива 
у неку другу , већу реку, језеро, море или океан 
-може бити делтасто, нормално и естуарско 

4. 
Дужина 
речног тока 

-је растојање од извора реке до ушћа 
-разликујемо горњи, средњи и доњи део речног 
тока 

5. Речни систем 
- чини главна река са својим притокама, по којој 
речни систем и добија име 

6. Речни слив -је територија са које све воде отичу у једну реку 
или њену притоку 
-према површини територије са које вода отиче 
сливови могу бити: речни, језерски, морски и 
океански 

7. Речна мрежа -обухвата све реке на територији одређене 
државе, географске области или континента 

 

 

 

13. Како настаје поток? 

Поток настаје спајањем више мањих водотока или јачих извора. 
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14.  Шта је водостај, а шта протицај? 

Водостај је висина воде у речном кориту, а протицај је количина 

воде која протекне поред неке тачке или места у једној секунди и 

изражава се у m³/s  

 

15. Kоја река има највећи речни систем на свету? 

Највећи речни систем на Земљи има река Амазон у Бразилу 

(Јужна Америка). Њена дужина износи 6.448км       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 Језера 

16. Шта су језера и који су 

деле према начину постанка басена?

Језера су већа удубљења на копну испуњена водом. Њихови 

елементи су језерски басен и 
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који су њихови елементи? језера и како се 

деле према начину постанка басена? 

Језера су већа удубљења на копну испуњена водом. Њихови 

елементи су језерски басен и водена маса која га испуњава.

језера и како се 

Језера су већа удубљења на копну испуњена водом. Њихови 

водена маса која га испуњава. 



 

 

17. Како се језера деле по начину постанка?

По начину постанка, језера делимо на природна и вештачка. 

Природна су настала тектонским покретима, ерозивним и 

акумулативним радом спољашњих сила, па се стога и деле на 

тектонска, ерозивна и акумулативна језера. 

Вештачка језера настају људским фактором п

речних долина бранама.
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. Како се језера деле по начину постанка? 

По начину постанка, језера делимо на природна и вештачка. 

Природна су настала тектонским покретима, ерозивним и 

акумулативним радом спољашњих сила, па се стога и деле на 

тектонска, ерозивна и акумулативна језера.  

Вештачка језера настају људским фактором преграђивањен 

речних долина бранама. 

                                                                                                                             

 

По начину постанка, језера делимо на природна и вештачка. 

Природна су настала тектонским покретима, ерозивним и 

акумулативним радом спољашњих сила, па се стога и деле на 

реграђивањен 
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18.  Oбјасни појмове из леве колоне у табели: 

 

                                          Природна језера 

Тектонска 
језера 

- настала су у котлинама и тектонским 
удубљењима на копну, која су спуштена дуж 
раседа 
-пространа су и дубока, спадају у највећа језера 
на Земљи 
-тој групи припадају реликтна и вулканска 
језера: реликтна језера су остаци некадашњих 
мора, а вулканска језера настају када се кратери 
угашених вулкана испуне водом или када 
изливена лава прегради речни ток 

Ерозивна 
језера 

- њихови басени су настали  радом спољашњих 
сила и по врсти силе која их је обликовала могу 
бити ледничка, крашка, речна и еолска 
-ледничка језера настају у цирковима и валовима 
некадашњих ледника, веома су бистра, па их 
називају и горске очи 
-крашка језера настају када се крашка удубљења 
испуне водом 
-речна језера настају у одсеченим и напуштеним 
меандрима равничарских река 
-еолска језера настају на местима где је ветар 
издувао слојеве песка и ослободио подземну воду 
(издан) 

Акумулативна 
језера 

-настала су преграђивањем речних или ледничких 
долина акумулационим наносима 
-ледничка акумулативна језера настају у 
подножју планина, на местима где су морене 
преградиле ледничко корито и претвориле га у 
језеро 

 



 

 

19.   Заокружи ослово поред назива тектонских 

а) Каспијско језеро 

б) Женевско језеро 

в) Хјурон 

г) Бајкалско језеро  

 

20. Како настају депресије, а како криптодепресије?

Депресије су језера у којима је ниво воде нижи од нивоа мора.

Критподепресије су језера у којима је површина језера изнад 

нивоа Светског мора, а дно језерског басена испод.

 

 

 

10 

Заокружи ослово поред назива тектонских језера.

. Како настају депресије, а како криптодепресије?

Депресије су језера у којима је ниво воде нижи од нивоа мора.

Критподепресије су језера у којима је површина језера изнад 

ивоа Светског мора, а дно језерског басена испод. 

језера. 

. Како настају депресије, а како криптодепресије? 

Депресије су језера у којима је ниво воде нижи од нивоа мора. 

Критподепресије су језера у којима је површина језера изнад 

 

 



 

21. Колики је салинитет језера Туз у Турској?

одговор. 

 

а) 286 ‰ 

б) 326 ‰ 

ц) 324‰ 

 

 

Човек и вода  

   

22.   Како човек загађује воду?

Човек загађује воду користе

врсте загађивача који

индустријских погона

11 

Колики је салинитет језера Туз у Турској? Заокружи тачанм 

.   Како човек загађује воду? 

користећи у свакодневном животу

који потичу из домаћинстава, фабрика

погона, градске канализације и слично

Заокружи тачанм 

ивоту разне 

фабрика, 

но. 



 

23.   Шта су поплаве и како настају 

Поплаве су елементарне непогоде које изазивају материјалну 

штету, а могу изазвати

падне велика количина кише, а реке не могу одједном да 

прихвате толику количину воде. Могу да настану и 

нагомилавањем леда у рекама,стварањем клизишта и рушењем 

брана. Ниво воде у речном кориту брзо расте, излива се и 

веће или мање површине земље. Човек доприноси условима за 

стварање поплава када баца отпад у реке, неконтролисано сече 

шуме, гради објекте у сливу реке и не регулише речне токове.

 

24. Које врсте поплава постоје?

Поплаве могу бити споре и нагле, 

трајања, брзине кретанја воде 

Споре поплаве настају у равничарским крајевима и развијају се 

неколико дана, док се нагле поплаве развијају у планинским 

крајевима, великом брзином и без видљивих знакова

Могу да се развију у периоду мањем од 10 сати, да носе са собом 

муљ, камење, грање и отпад. 
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Шта су поплаве и како настају ?  

Поплаве су елементарне непогоде које изазивају материјалну 

штету, а могу изазвати и људске жртве. Поплаве настају када 

падне велика количина кише, а реке не могу одједном да 

прихвате толику количину воде. Могу да настану и 

нагомилавањем леда у рекама,стварањем клизишта и рушењем 

брана. Ниво воде у речном кориту брзо расте, излива се и 

веће или мање површине земље. Човек доприноси условима за 

стварање поплава када баца отпад у реке, неконтролисано сече 

шуме, гради објекте у сливу реке и не регулише речне токове.

. Које врсте поплава постоје? 

Поплаве могу бити споре и нагле, што зависи од дужине 

кретанја воде и начина њиховог постанка

Споре поплаве настају у равничарским крајевима и развијају се 

неколико дана, док се нагле поплаве развијају у планинским 

крајевима, великом брзином и без видљивих знакова

Могу да се развију у периоду мањем од 10 сати, да носе са собом 

муљ, камење, грање и отпад. Такав вид поплава се назива бујица.

Поплаве су елементарне непогоде које изазивају материјалну 

и људске жртве. Поплаве настају када 

падне велика количина кише, а реке не могу одједном да 

нагомилавањем леда у рекама,стварањем клизишта и рушењем 

брана. Ниво воде у речном кориту брзо расте, излива се и плави 

веће или мање површине земље. Човек доприноси условима за 

стварање поплава када баца отпад у реке, неконтролисано сече 

шуме, гради објекте у сливу реке и не регулише речне токове. 

што зависи од дужине њиховог 

и начина њиховог постанка. 

Споре поплаве настају у равничарским крајевима и развијају се 

неколико дана, док се нагле поплаве развијају у планинским 

крајевима, великом брзином и без видљивих знакова најаве. 

Могу да се развију у периоду мањем од 10 сати, да носе са собом 

Такав вид поплава се назива бујица. 



 

25.  Где је загађеност морске воде највећа?

 

Загађеност морске воде је највећа поред обала мора и океана, 

зато што реке које се уливају у њих уносе отпадне воде из 

индустријских и пољопривредних региона.

 

 

 

26. Како настаје ,,цветање воде“?

Цветање воде настаје као последица присуства штетних материја 

у води. Нагло се развијају алге и фитопланктони који троше 

резерве кисеоника, па долази до изумирања морских 

организама.  
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.  Где је загађеност морске воде највећа? 

Загађеност морске воде је највећа поред обала мора и океана, 

што реке које се уливају у њих уносе отпадне воде из 

индустријских и пољопривредних региона. 

. Како настаје ,,цветање воде“? 

Цветање воде настаје као последица присуства штетних материја 

у води. Нагло се развијају алге и фитопланктони који троше 

резерве кисеоника, па долази до изумирања морских 

Загађеност морске воде је највећа поред обала мора и океана, 

што реке које се уливају у њих уносе отпадне воде из 

 

Цветање воде настаје као последица присуства штетних материја 

у води. Нагло се развијају алге и фитопланктони који троше 

резерве кисеоника, па долази до изумирања морских 



 

27.  Шта знаш о нафти?

Највећи загађивач Светског мора је нафта. Она се 

разлива и заузима велике површине. Такође, онемогућава 

размену гасова и енергије између воде и атмосфере, што веома 

штетно утиче на живи свет у води.

 

28. Које су мере за заштиту вода на Земљи

одговоре. 

а) пречишћавање отпадних вода које настају у процесу рада 

индустрије 

б) стварање услова за пречишћавање канализационих вода

в) удаљавање депонија од извора река и речних корита

г) рециклирање отпада које доспева у реке

д) смањивање употребе хемијских средтава у пољопривре

ђ) подизање еколошке свести становништва о значају очувања 

резерви здраве и питке воде

е) све горе наведено 
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.  Шта знаш о нафти? 

Највећи загађивач Светског мора је нафта. Она се лако и брзо 

разлива и заузима велике површине. Такође, онемогућава 

размену гасова и енергије између воде и атмосфере, што веома 

штетно утиче на живи свет у води. 

за заштиту вода на Земљи? Заокружи све тачне 

отпадних вода које настају у процесу рада 

б) стварање услова за пречишћавање канализационих вода

в) удаљавање депонија од извора река и речних корита

г) рециклирање отпада које доспева у реке 

д) смањивање употребе хемијских средтава у пољопривре

ђ) подизање еколошке свести становништва о значају очувања 

резерви здраве и питке воде 

 

лако и брзо 

разлива и заузима велике површине. Такође, онемогућава 

размену гасова и енергије између воде и атмосфере, што веома 

Заокружи све тачне 

отпадних вода које настају у процесу рада 

б) стварање услова за пречишћавање канализационих вода 

в) удаљавање депонија од извора река и речних корита 

д) смањивање употребе хемијских средтава у пољопривреди 

ђ) подизање еколошке свести становништва о значају очувања 

 


