
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 8. 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



ЗАДАЦИ

1. Заокружи тачне одговоре. (2)
Батерије се свакодневно употребљавају као извор енергије и могу бити опасне за људско здравље 
и средину када се испразне и баце зато што могу да садрже тешке метале као што су:

а) кадмијум
б) калцијум
в) олово 
г) гвожђе

2. Допуни реченицу: (1)
Озон је алотропска модификација_________________________.

3. Како се називају биљке осетљиве на загађење ваздуха које могу да се  користе за процену стања 
животне средине? (1)
____________________________________________________________________________

4. Који чиниоци одређују и регулишу биодиверзитет? (3)
а) доступност хране
б) доступност воде и кисеоника
в) одговарајуће станиште
г) доступност човека
д) близина градова

5. Допуни реченице: (3)
Слој атмосфере који се протеже 50 км изнад Земљине површине назива се ___________________. 
Његова најзначајнија карактеристика је да у нижем делу (до 35 км) садржи 
_____________________ слој који апсорбује део ултраљубичастог____________________.

6. Заокружи тачне одговоре. Атмосферске воде чине: (3)
а) потоци 
б) снег
в) подземне воде
г) реке
д) роса
ђ) киша

7. Наведи три могуће последице по Земљу ако се глобално загревање настави. (3)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Како се назива највиши слој атмосфере? (1)
_________________________________________________________________________

9. Заокружи тачне одговоре. (2)
Секундарна прерада отпадних вода обухвата биолошке процесе код којих микроорганизми 
користе део органских супстанци из воде као храну за свој метаболизам и тиме пречишћавају 
воду. Ти поступци могу бити:

а) анаеробни
б) аеробни
в) електрохемијски
г) органски

10. Допуни реченицу: (2)
Фотосинтеза је процес у коме ____________ од неорганских материја стварају органске уз 
производњу __________________.



11. Допуни реченицу: (2)
Нежељени, узнемиравајући или болан звук који омета процес слушања, ремети концентрацију и 
умањује радну способност особе за време обављања неке активности или доводи до стреса или 
болести назива се __________________ и њена јачина се изражава јединицом која се зове 
__________________.

12. Заокружи тачне одговоре.
Најозбиљнији проблеми који могу да изазову деградацију земљишта су: (3)

а) киселе кише
б) озонске рупе
в) ефекат стаклене баште
г) загађивање пестицидима
д) ерозија

13. Допуни реченицу: (1)
Мочварна и друга влажна станишта су посебно важна станишта за __________________.

14. Заокружи тачан одговор. (3)
У непосредни штетан људски утицај на шуме спадају следеће активности:

а) пошумљавање
б) ложење ватре
в) неконтролисана сеча шуме 
г) лов
д) риболов

15. Заокружи тачан одговор. (1)
Која од наведних врста отпада не може да се употреби за компостирање:

а) слама
б) папир
в) стакло
г) лишће

16. Допуни реченицу: (1)
У Србији је до сада заштићено 6,14 % територије и проглашено је __________националних 
паркова.

17. Заокружи тачан одговор. (1)
Две трећине површине Земље је покривено водом и због тога је називамо: 

а) мокра планета
б) зелена планета
в) водена планета
г) плава планета

18. Заокружи тачне одговоре. (3)
Метанал (формалдехид) је водорастворљив, безбојан, отровни гас који има специфичан мирис. 
Користи се као дезинфекционо средство, конзерванс, састојак лепка за намештај и 
противпожарних материјала... Пошто он не гради стабилну хемијску везу, може се испуштати у 
ваздух годинама, и пошто карактеристичан мирис нестане. Његова испарења највише утичу на:

а) срце
б) оштећење чула слуха
ц) дисајне органе
д) кожу

19. Допуни реченице: (2)
Смањење дебљине ____________омотача и његово постепено нестајање може бити опасно по 
здравље људи. Утврђено је да је најчешћи облик рака коже код људи повезан са појачаним 
________________________ зрачењем.



20. Допуни реченицу: (2)
Кондензација је један од важних процеса у кружењу ___________у природи и представља 
прелазак водене паре у ваздуху у _______________ стање.

21. Заокружи тачан одговор. У састав зимског смога не улази: (1)
а) озон
б) оксиди азота
в) аеросоли
г) азбест
д) сумпор-диоксид

22. Наведи које принципе треба користити у борби против отпада: (4)
1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________
4) ____________________________

23. Заокружи тачан одговор. (2)
Како се назива раст и развој градова? 

а) урбанизација
б) колонизација
в) емиграција
г) генерација

24.  Допуни реченицу: (1)
Киселе кише мењају хемијски састав _____________________и воде.

25. Заокружи тачан одговор. (2)
Места поред саобраћајница са интензивним прометом и већих индустријских постројења и 
термоелектрана које испуштају значајне количине загађујућих супстанци на којима је 
становништво које тамо живи изложено великим здравственим ризицима називају се:

а) „Црне рупе”
б) „Зелене тачке”
в) „Црне тачке”
г) „Загађене тачке”


