ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ''РАДИОНИЦА''
Полугодишњи тест из природе и друштва
Четврти разред

1.Наша држава зове се________________________________________________________________.

2.Свака држава има своју ____________________,_____________________,___________________.

3.Који су основни симболи државе?Заокружи тачне одговоре.
а)државна застава
б)становништво
в)државна химна
г)грб
д)амбасада

4.Допуни реченице.
Србија се налази на _________________Европе,у __________________делу ___________________
полуострва.У рељефу Србије издвајају се две велике целине:_______________________________
и________________________________област.

5.На којој планини се налази највиши врх Србије?
____________________________________________________________________________________
6.Наведи у Србији:
Природна језера_____________________________________________________________________
Вештачка језера______________________________________________________________________

7.Реке које припадају Црноморском сливу су:
а)Бели Дрим
б)Дунав
в)Сава
г)Лепенац
д)Колубара

8.Допуни реченицу.
Климу једне тереторије одликују_______________________________________________________.

9.Србија има:
а)планинску климу
б)умерену климу
в)тропску климу

10.Национални паркови Србије су:_________________________,____________________________
_____________________________,_________________________,____________________________.

11.Најмоћнија српска држава настала је у ______веку и звала се ____________________________.

12.Ко је био први српски владар?Заокружи тачан одговор.
а)Стефан Душан
б)цар Урош
в)Стефан Немања

13.Допуни реченице.
Први краљ Србије био му је брат.Он је основао самосталну цркву и постао њен први поглаварпрви српски архиепископ.Његово име је ________________________________________________.
Владар је у првој половини 14.века.Када је завршио са освајањима и створио највећу српску
државу на Балкану,прогласио се за цара.Његово име је __________________,а народ га је
прозвао____________________________________________________________________________.

14.Због чега је народ Уроша Нејаког тако назвао?Заокружи тачан одговор.
а)Био је најмлађи Душанов син.
б)Био је нежне и крхке грађе.
в)За време његове владавине није донет нови законик.
г)За време његове владавине великани су распарчали царство.

15.О изгледу српских владара сазнајемо на основу:
а)фотографија

б)приповедања

в)фресака

16.Допуни реченице.
Косовска битка одиграла се____године.То је ____век.Српску војску предводио је____________,
а турску_______________________.

17.Како се зове српски манастир на Светој гори?
____________________________________________________________________________________

18.Који је био повод за подизање Првог српског устанка?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

19.Допуни реченице.
Први српски устанак подигнут је______године у селу_____________код______________________.
Вођа је био_________________________________________________________________________.
Други српски устанак подигнут је_____године у селу_____________код______________________.
Вођа је био_________________________________________________________________________.

20.Када је почео и колико је трајао Први светски рат?
___________________________________________________________________________________.

21.Допуни реченице.
Повод за напад на Србију био је ________________________атентат.________јуна_______године
____________________је убио аустроугарског престолонаследника__________________________.

22.Где се одиграла прва битка?Заокружи тачан одговор.
а)на реци Колубари
б)на планини Цер
в)на Мишару

23.Церску битку предводио је српски командант_________________________________________.

24.После Церске битке Аустроугарска је поново напала Србију.Пресудна биткаодиграла се на
реци____________________,у децембру__________________године.

25.Које три војске су напале Србију крајем 1915.године?
___________________________,______________________________,_________________________.

26.На које острво су савезници сачекали преживеле српске војнике?Заокружи тачан одговор.
а)Крит
б)Крф
в)Родос

27.Које године је настала Краљевина Срба,Хрвата и Словенаца?
___________________________________________________________________________________.

28.Када је проглашена Краљевина Југославија?
___________________________________________________________________________________.

29.Други светски рат је почео:
а)1938

б)1942

в)1939

г)1945

30.Допуни реченицу.
Други светски рат у Краљевини Југославији почео је__________године нападом_______________.

31.Која два покрета су настала за борбу против непријатеља и ослобођења Југославије?
__________________________________

__________________________________________

Вођа:_____________________________

Вођа:______________________________________

