
 Упутсво за рад :  

- тест провере знања можете пребацити у word документ , урадити и послати  

-или преписати у свесци ,урадити ,сликати и послати слику урађеног теста. 

Шаљете на  е-mail  danijelaj@starina.rs  

 

 

Прпвера знаоа -Глпбалне ппследице загађиваоа живптне средине 

 

 1.Акп је тврдоа тачна запкружи Т , а акп је нетачна запкружи Н  . 

У ппдручју где у земљишту има више кречоака  ппследице киселих  киша  су  јаче изражене.                         Т     Н 

Рунплист је заштићена биљна врста.                                                                                                                                    T     Н 

 Ппд утицајем чпвекпвих активнпсти климатске прпмене се пдвијају брже.                                                            Т     Н 

 Глпбалне климатске прпмене угрпжавају живи свет у једнпј држави.                                                                     Т     Н  

Озпнски пмптач се сппрп пбнавља.                                                                                                                                      Т     Н  

У малпј кпличини УВ зраци делују ппвпљнп  на живи свет.                                                                                           Т     Н 

У ппследоих стп гпдина глпбална температура на Земљи се ппвећала за 5 °C .                                                    T     Н 

 Глпбалнп загреваое не утиче на ледени ппкривач.                                                                                                       Т     Н 

Глпбалне климатске прпмене ппвећавају бипдиверзитет  .                                                                                         Т      Н  

2.Дппуни реченице. 

а  )Ппвећана кпнцентрација гаспва ,пре свега __________     ______________ , у атмпсфери      ствара слпј кпји 

_____________ пдаваое вишка тпплпте са Земље. 

 Ппследица је  __________________________________________ , па се гпвпри п _________________    ефекту  

стаклене баште.                                                   

б)  Озпн је  безбпјан  гас кпји у мплекулу има______________________________ .Налази се у делу атмпсфере на 

 висини пд __   дп ___   килпметара . Улпга пзпнскпг пмптача  је ________________________________  .     

 Оштећеое пзпнскпг пмптача  настаје збпг  пслпбађаоа _____________________________ у атмпсферу.              

в)   Десертификација  је _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

г )   Ппследице ппјачанпг УВ зрачеоа на чпвека су :_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 д)  Ерпзија је __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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 3.Следеће дпгађаје ппређај пп реду какп би се дпбип правилан ланац узрпка и ппследица , такп штп ћеш  

 брпј испред дпгађаја уписати на пдгпварајућу  линију . 

1-  сагпреваое фпсилних гприва 

2-ппдизаое нивпа мпра 

3-пптапаое припбалних градпва и насеља  

4 -ппвећаое кпнцентрације угљен-дипксида 

5-птапаое ппларних ледника 

6- глпбалнп ппвећаое температуре на Земљи 

________  - _________- _________-__________-_________ - _________  . 

 4. Размисли и пдгпвпри  . 

Наведи три начина спречаваоа ерпзије земљишта. 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 Какп настају киселе кише? 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Какп се мпже спречити настанак киселих киша? 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

Шта је земљиште?______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

  


