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ГРУПИСАЊЕ И РАЗНОЛИКОСТ ЖИВОГ СВЕТА;
ГАЈЕНЕ БИЉКЕ И ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ, ПРИЛАГОЂЕНОСТ УСЛОВИМА ЖИВОТА
1. Заокружи слово испред тачног одговора на дата питања.

Жива бића су подељена на следећа царства:
а) једноставни микроорганизми, човек, биљке, животиње, гљиве
б) биљке, животиње, једноставни микроорганизми, сложенији микроорганизми, човек
в) биљке, животиње, гљиве, једноставни микроорганизми, сложенији микроорганизми

Бактерије припадају царству:
а) биљака

б) микроорганизама

в) животиња

г) гљива

Пеницилин је:
а) биљка

б) микроорганизам

в) гљива

3/___

2. Заокружи ДА ако је тврдња тачна или НЕ ако није тачна.
-

Гљиве не могу саме да стварају храну.

ДА

НЕ

-

Биљке су разлагачи у ланцу исхране.

ДА

НЕ

-

Све гљиве су печурке.

ДА

НЕ

3/___

3. Биљке насељавају (обој поље са тачним одговором):
само копнена
станишта

само водена
станишта

копнена и водена
станишта
2/___

4. Како је човек стварао обрадиве површине? ____________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________

2/___

5. Око бара, река и канала не расте (прецртај одговарајућу реч):
ТОПОЛА

ОМОРИКА

6. Ергела је узгајивачница: а) крава

ВРБА

2/___

РОГОЗ

б) коња

в) оваца

2/___

7. Подвуци називе птица селица, а заокружи птица станарица.
ВРАБАЦ

РОДА

ЧАПЉА

СВРАКА

СОВА

ЛАСТА

3/___
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8. Повежи појам и адекватно објашњење.
МИГРАЦИЈА

одбацивање вишка длаке код животиња

МИТАРЕЊЕ

сеоба великог броја животиња

ЛИЊАЊЕ

одбацивање вишка перја код животиња

3/___

9. Испред сваке тврдње и испод сличица напиши одговарајући број којим објашњаваш
прилагођеност биљака и животиња условима у којима живе.
1 ПРИЛАГОЂЕНОСТ ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА
2 КРЕТАЊЕ И ДОЛАЗАК ДО ХРАНЕ
3 БИТИ НЕПРИМЕЋЕН
4 ТАЈНО ОРУЖЈЕ
5 ПРОДУЖЕЊЕ ВРСТЕ

____ Патке и гњурци имају пловне кожице да би брже дошли до плена. Зец има јаке и дуже
задње ноге.
____ Мужјаци фазана и пауна имају упадљиво, разнобојно и раскошно крзно. Моруна плива
узводно Дунавом да би се размножавала.
____ Боја крзна веверице често врло слична боји лишћа или грана.Крила лептира су шарена
како цвеће на које слећу.
____ Крзно животиња и перје птица постају гушћи да би успели да сачувају топлото током
хладних зимских дана.
____ Твор испушта јак и необичан мирис који тера непријатеље. Купине имају трње.

_____

_____

______

______

______

5/___

_______________________________

