
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

63. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 30. MAJ 2021.

ТЕСТ ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СРЕДЊА ШКОЛА

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: _________________________________________________

Име и презиме: ______________________________________________________________

Школа: _____________________________________________________________________

Град: __________________________ Разред: ________________________

_________________________ Попуњава комисија

(потпис ученика) Број бодова:

Време израде теста 90 минута! Тест има 25 задатака који вреде укупно 50 поена. Задаци се решавају
заокруживањем слова испред тачног одговора или допуном текста. Погрешан одговор не доноси ни

позитивне ни негативне бодове.

Тест припремила: Драгана Вучић, ТШ „23. мај”, Панчево



ТЕСТ

1. Заокружи тачан одговор. (1)
Најнижи слој атмосфере – тропосфера - простире се од површине земље или мора до висине од 7 км
(изнад полова) до 20 км (изнад екватора). Укупна маса гасова атмосфере коју овај слој садржи је око:

а) 25%
б) 33%
в) 50%
г) 75%

2. Допуни следећу реченицу: (2)
Озон  настаје  природним  путем  када ___________________  зрачење  Сунца  разлаже  молекуле
_______________ на слободне атоме, који са неразложеним молекулима образују нестабилни молекул
озона.

3. Заокружи тачне одговоре. (3)
Мере за избегавање здравствених ризика електромагнетног зрачења су:

а) избегавати боравак поред далековода
б) држати електонске уређаје у спаваћој соби
в) гледати телевизију са раздаљине од највише 2 метра
г) седети најмање на 6 цм од компјутерског монитора
д) користити заштитне екране или наочаре
ђ) користити мобилне телефоне што краће

4. Заокружи тачан одговор. (2)
Која од наведних загађујућих супстанци не потиче од индустрије:

а) сумпор(IV)-оксид
б) радон
в) чађ
г) азотни оксиди

5. Допуни следеће реченице: (3)
Отпадне  __________  из домаћинства не представљају велику претњу природи, јер се врло ефикасно
__________________ одговарајућим процесима, од којих су најважнији биолошки. Највеће проблеме
проузрокују хемијске супстанце које се у домаћинству користе за ___________________.

6. Заокружи тачан одговор. (2)
Последњи процес у  припреме воде за пиће којим се дугорочно обезбеђује  микробиолошки исправна
вода је:

а) дезинфекција
б) дегазација
в) аерација
г) филтрација



7. Заокружи тачан одговор. (2)
Средства за прочишћавање одвода обично садрже јаке базе, са корозивним и отровним супстанцама
које могу проузроковати:

а) поплаве
б) киселе кише
в) опекотине
г) смог

8. Наведи  који  механички  поступци  се  примењују  приликом  примарне  прераде  комуналних  и
индустријских отпадних вода. (3)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

9. Заокружи тачне одговоре. (3)
Морска вода je неупотребљива за:

а) пиће 
б) саобраћај
в) спорт и рекреацију
г)  кување
д) наводњавање
ђ) пецање

10. Допуни следећу реченицу: (2)
Појава опадања квалитета земљишта до нивоа пустиња назива се _______________________________.

11. Заокружи тачне одговоре. (2)
Земљишта која садрже глину (иловачу) су:

а) богата хумусом
б) врло порозна
в) мало водопропустљива
г) растерсита
д) добри природни филтри

12. Један од најважнијих ресурса на планети је разноврсност биолошких врста или биодиверзитет. 
Наведи три компоненте које чине овај ресурс. (3)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

13. Заокружи тачан одговор. (2)
Који од следећих исказа није тачан:

а) Природа регулише кружење неорганских и органских супстанци
б) Природа је место за одмор и рекреацију, извор инспирације у уметности ...
в) Природа обезбеђује опрашивање.
г) Природа обезбеђује биолошку контролу болести и штеточина.
д) Природа нема могућност да се самопречишћава



14. Заокружи тачан одговор. За инсенерацију се може користити: (1)
а) гума
б) картон
в) метал
г) стакло

15. Допуни следећу реченицу: (1)
Природни или вештачки материјал, створен људском активношћу, који више нема употребну 
вредност, па га зато човек одлаже, намерава да га одложи или се захтева да се одложи је 
__________________ .

16. Допуни следећу реченицу. (1)
Нежељени, узнемиравајући или болан ____________ који омета процес слушања, ремети 
концентрацију и умањује радну способност особе за време обављања неке активности или доводи до 
стреса или болести назива се бука.

17. Наведи три начина за управљање отпадом. (3)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

18. Заокружи тачан одговор. (1)
Отпад који се не може искористити ни на који начин одлаже се на:

а) компостирање
б) „дивље“ депоније
в) сметлиште
г) санитарне депоније

19. Допуни следећу реченицу. (2)
Кроз  процес ________________________,  шуме обнављају  кисеоник  у  атмосфери  апсорбовањем
атмосферског угљен (IV)-оксида и тако ублажавају ефекат__________________________________.

20. Заокружи тачан одговор (1)
Тувалу острва су прва жртва климатских промена. Њихову пропаст је изазвао:

а) разорни ураган
б) епидемија маларије
в) пораст нивоа мора
г) велика суша

21. Допуни следећу реченицу. (2)
Уграђивањем катализатора у  моторна  возила  и  опремањем  индустријских постројења  и
термоелектрана системима за прочишћавање  _______________ гасова може се смањити загађивање
____________________.

22. Заокружи тачне одговоре. (3)
УВ зрачење може изазвати:

а) астму
б) катаракту
в) убрзано старење коже
г) јачање имуног система
д) опекотине
ђ) астигматизам



23. Наведи три начина да се регулише прекомерни риболов. (3)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

24. Допуни следећу реченицу. (1)
Цветање алги (еутрофикацију) током лета на северном Јадрану изазивају огромне количине вештачког
_______________ које уноси река По.

25. Допуни следећу реченицу. (1)
Уклањање сумпора из  горива  пре  његовог  коришћења је  мера која помаже  спречавање  појаве
________________________ .


