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ПРЕДГОВОР:

СРБИЈА У МЕЂУНАРОДНОМ
ИСТРАЖИВАЊУ ТИМСС 2011

ТИМСС 20111 је пети циклус међународног процењивања постигнућа уче-
ника 4. и 8. разреда основне школе из математике и природних наука. ТИМСС 
истраживање спроводи Међународно удружење за вредновање образовног по-
стигнућа (IEA)2, сваке четврте године, почев од 1995, у великом броју земаља 
широм света.

Земље које учествују у ТИМСС-у добијају, поред детаљних и међународно 
упоредивих података о томе које су појмове, процесе и ставове у области ма-
тематике и природних наука ученици 4. и 8. разреда научили, још и податке 
о контекстуалним факторима који утичу на постигнуће ученика, као што су 
карактеристике наставних програма, школске и породичне средине, наставе, 
наставника и самих ученика. Током протеклих двадесет година, подаци из 
ТИМСС-а пружили су увид у функционисање образовног система у земљама 
које су укључене у проучавање и омогућили су планирање образовних рефор-
ми и мера за побољшање квалитета образовања.

Србија је учествовала у циклусима ТИМСС 2003 и ТИМСС 2007 са 8. раз-
редом (земље учеснице се саме опредељују у којим разредима ће се код њих 
ТИМСС спровести), а у ТИМСС 2011 са 4. разредом и то је први пут да су уче-
ници млађих разреда основне школе из Србије учествовали у неком међуна-
родном процењивању постигнућа. ТИМСС 2011 обухватио је у Србији 4.379 
ученика 4. разреда, из 156 основних школа, које су равномерно одабране из 
сеоских и градских средина.

У ТИМСС 2011 укључено је 63 земље и 14 регионалних јединица, а испита-
но је више од 600. 000 ученика (приближно половина је из 8. разреда, а дру-
га половина из 4. разреда). Испитивање ученика 4. разреда је спроведено у 
50 земаља и 7 регионалних јединица. Од бивших југословенских република 
учествовале су: Словенија (која редовно учествује у ТИМСС-у, још од 1995. 
године), са 4. и 8. разредом; Хрватска, са 4. разредом и Македонија, са 8. раз-
редом. Од суседних земаља учествовале су, са ученицима 4. и 8. разреда, још и 
Мађарска и Румунија. 

1 Међународно удружење за вредновање образовног постигнућа - International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement - IEA, са седиштем у Амстердаму, има 70 земаља-чланица. Стручно руковођење 
истраживањем, на међународном плану, предводи огранак овог удружења – Међународни истраживачки 
центар за ТИМСС и ПИРЛС са Бостон колеџа (ТИМСС & PIRLS International Study Center, Boston College).

2 Анализа резултата из ова прва два циклуса у којима је Србија учествовала објављени су у публикацијама 
ТИМСС 2003 у Србији (ур. Антонијевић и Јањетовић, 2005) и ТИМСС 2007 у Србији (ур. Гашић-Павишић и 
Станковић, 2011).
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У свакој земљи која учествује у ТИМСС проучавању, постоји национални 
центар који планира и реализује истраживање у тој земљи. Национални центар 
у Србији је Институт за педагошка истраживања из Београда – ту улогу је имао 
од почетка спровођења овог истраживања у Србији: у циклусима ТИМСС 2003, 
ТИМСС 2007 и ТИМСС 2011.

Ученици из Србије су постигли добре резултате на тестирању ТИМСС 2011. 

За разлику од ученика 8. разреда из Србије, чије постигнуће је у ТИМСС 2003 
и ТИМСС 2007 било испод просека, ученици 4. разреда су имали постигнуће 
и у математици и у природним наукама изнад просека на међународној скали 
постигнућа.3 У природним наукама просечно постигнуће ученика из Србије је 
516 поена, што је статистички значајно изнад просека ТИМСС скале, који 
износи 500 поена.

Према добијеним резултатима ТИМСС 2011, на врху ранг листе по по-
стигнућу ученика из области природних наука су следеће земље: 

1. Република Кореја (587 поена)

2. Сингапур (583 поена)

3. Финска ( 570 поена)

4. Јапан (559 поена) 

5. Руска Федерација (552)

Поред ових земаља, у првих десет се налазе још и Кинески Тајпеј, САД, 
Чешка Република, Хонг Конг и Мађарска (Mullis, Martin, Foy and Arora, 2012). 
Од 50 земаља које су са 4. разредом учествовале у ТИМСС 2011, Србија je на 
25. месту ранг листе (Табела 1). Постигнуће ученика из Србије у природним 
наукама не разликује се значајно од постигнућа у Португалији, Словенији, Се-
верној Ирској, Ирској, Хрватској, Аустралији, Литванији, Белгији (Фландрија) 
и Румунији. Посебну пажњу заслужује податак да су постигнућа ученика 4. 
разреда из Србије једнака постигнућима ученика из Словеније, јер су у прет-
ходном циклусу ТИМСС 2007, ученици 8. разреда из ове земље били успеш-
нији него ученици из Србије (Гашић-Павишић и Станковић, 2011).

3 Међународни резултати се могу видети на сајту http://timssandpirls.bc.edu
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Табела 1. Постигнућа из природних наука – 4. разред, ТИМСС 2011 (према Martin et al., 2012)

претходном циклусу ТИМСС 2007, ученици 8. разреда из ове земље били успешнији него 

ученици из Србије (Гашић-Павишић и Станковић, 2011). 

Табела 1: Постигнућа из природних наука - 4. разред, ТИМСС 2011 (према Martin et al., 
2012) 
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Табела 1: Постигнућа из природних наука – наставак (према Martin et al., 2012) 

 

Преузето из: Гашић-Павишић, С., Станковић, Д. (2012). Образовна постигнућа ученика 
из Србије у истраживању ТИМСС 2011. 
 

Изнадпросечно постигнуће ученика 4. разреда из Србије у ТИМСС 2011 охрабрује 

и заслужује уважавање. Истовремено, ови резултати отварају питање о квалитету 

образовања које ученици добијају у другом циклусу основног образовања у нашим 

школама, јер резултати међународних истраживања (ТИМСС, PISA) показују да ту постоје 

недостаци које треба отклањати и проблеми које треба решавати. 

У настојању да учешће Србије у истраживању ТИМСС 2011 доприносе још 

бољем успеху ученика у Србији у наредним годинама, Институт за педагошка 

истраживања издаје публикацију ТИМСС 2011 – 4. разред. Природне науке: преглед 

наставног програма и задатака. У њој је дат упоредни преглед ТИМСС наставног 

програма из природних наука, наставног програма у Србији из предмета у којима се налазе 

садржаји природних наука и наставних програма у пет најуспешнијих земаља из циклуса 

ТИМСС 2011. Затим је дат преглед задатака који су коришћени у ТИМСС тестовима, а 

који су дозвољени за објављивање, како би учитељи/професори разредне наставе могли 

детаљније да се упознају са захтевима овог међународног тестирања знања ученика4. 

 

4 Захваљујући иницијативи и ангажовању Мирјане Илић, генералног секретара  и  Петра Анокића, 
председника  Савеза учитеља Републике Србије , имали смо могућност да на  29. Зимским сусретима 
учитеља (фебруар - април 2011) упознамо више од хиљаду учитеља  са главним резултатима ученика из 
Србије у ТИМСС 2011 и да их укључимо у радионице на којима су анализирани задаци из ТИМСС 2011 
тестова. 
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Преузето из: Гашић-Павишић, С., Станковић, Д. (2012). Образовна постигнућа ученика из 
Србије у истраживању ТИМСС 2011.
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Изнадпросечно постигнуће ученика 4. разреда из Србије у ТИМСС 2011 ох-
рабрује и заслужује уважавање. Истовремено, ови резултати отварају питање о 
квалитету образовања које ученици добијају у другом циклусу основног обра-
зовања у нашим школама, јер резултати међународних истраживања (ТИМСС, 
ПИСА) показују да ту постоје недостаци које треба отклањати и проблеми које 
треба решавати.

У настојању да учешће Србије у истраживању ТИМСС 2011 доприносе 
још бољем успеху ученика у Србији у наредним годинама, Институт за педа-
гошка истраживања издаје публикацију ТИМСС 2011 – ПРИРОДНЕ НАУКЕ  
преглед наставног програма и збирка задатака за 4. разред. У њој је дат упоредни 
преглед ТИМСС наставног програма из природних наука, наставног програма у 
Србији из предмета у којима се налазе садржаји природних наука и наставних 
програма у пет најуспешнијих земаља из циклуса ТИМСС 2011. Затим је дат 
преглед задатака који су коришћени у ТИМСС тестовима, а који су дозвољени за 
објављивање, како би учитељи/професори разредне наставе могли детаљније да 
се упознају са захтевима овог међународног тестирања знања ученика.4

Надамо се да ће ова књига допринети бољој настави природних наука у на-
шим школама и бољем постигнућу наших ученика у области природних наука 
и да ће бити од користи ученицима и наставницима, методичарима наставе 
природних наука, научницима и стручњацима који се баве израдом наставних 
програма, писањем уџбеника и научним образовањем, као и свима онима које 
интересује унапређивање нашег образовног система. 

Институт за педагошка истраживања захваљује Министарству просвете и 
науке - сада Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије на финансијској помоћи за издавање ове публикације и за учешће 
Србије у међународном процењивању постигнућа ученика – ТИМСС 2011. 
Истраживачки тим ТИМСС 2011 захваљује ученицима који су учествовали у 
испитивању, њиховим учитељима/професорима, директорима школа у којима 
је обављено испитивање и ТИМСС школским координаторима. Национални 
координатор ТИМСС 2011 захваљује свим учесницима у реализацији овог сло-
женог, дуготрајног и значајног посла: истраживачком тиму из Института за 
педагошка истраживања – пре свега руководиоцу прикупљања, уноса и обраде 
података, мр Дејану Станковићу, на поузданој и савесној сарадњи, а затим др 
Миљи Вујачић, др Јелени Стевановић, мр Бојани Бодрожа, Владети Милин, мр 
Душици Малинић, мр Ивани Ђерић, мр Јелени Станишић и мр Рајки Ђевић.
Такође, захвалност упућујем и тиму учитеља који су вршили оцењивање одго-
вора на тестовима, уносећи у то свој професионални ентузијазам.

проф. др Слободанка Гашић-Павишић, ТИМСС 2011

национални координатор за Србију

4 Захваљујући иницијативи и ангажовању Мирјане Илић, генералног секретара  и  Петра Анокића, 
председника  Савеза учитеља Републике Србије, имали смо могућност да на 29. Зимским сусретима 
учитеља (фебруар - април 2011) упознамо више од хиљаду учитеља са главним резултатима 
ученика из Србије у ТИМСС 2011 и да их укључимо у радионице на којима су анализирани задаци 
из ТИМСС 2003 и ТИМСС 2007 тестова.
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ОДНОС ТИМСС 2011 ПРОГРАМА  
ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ  

И НАСТАВНОГ ПРОГРАМА У СРБИЈИ

За валидност ТИМСС теста важан је однос дефинисаног ТИМСС програм-
ског оквира и важећег наставног програма у свакој од држава које учествују 
у ТИМСС тестирању знања ученика. Због тога је логично настојање да ТИМСС 
програми за математику и за природне науке, око којих су се договарали 
представници свих земља учесница, имају што више заједничких елемената 
из наставних програма земаља које у ТИМСС испитивању постигнућа ученика 
учествују. У том смислу, сматрали смо да је потребно да упоредимо програм 
у Србији из наставних предмета у којима се изучавају садржаји природних 
наука са дефинисаним ТИМСС програмом за природне науке за 4. разред оба-
везног образовања.

Наставни предмети у Србији у којима се изучавају садржаји природних 
наука. У нашем образовном систему, за разлику од образовних система у не-
ким државама које су учествовале у ТИМСС 2011 истраживању, не постоји по-
себан наставни предмет у коме се изучавају садржаји само природних наука. У 
првом циклусу основног образовања (1 – 4. разредa), ученици изучавају садр-
жаје природних наука у оквиру обавезних наставних предмета Свет око нас (1. 
и 2. разред) и Природа и друштво (3. и 4. разред). Садржаји природних наука 
се у првом циклусу изучавају и у оквиру изборних предмета Чувари природе 
и Руке у тесту, чију наставу похађају само ученици који су се определили за 
овe предметe. Поред тога Природа и друштво, као наставни предмет, има мо-
гућности за корелацију на свим нивоима (предметном, разредном, међураз-
редном и међупредметном), а посебно са знатним бројем изборних предмета 
(Народна традиција, Грађанско васпитање) јер су садржаји ових програма и 
Природе и друштва међусобно компатибилни (Gašić-Pavišić, Kartal, 2012).

ТИМСС 2011 програм. Основа ТИМСС истраживањa је дефинисани ТИМСС 
програм. Испитивање образовних постигнућа ученика организовано је према 
две димензије, у односу на области садржаја и когнитивне области.

Области садржаја описују садржаје природних наука, односно подобласти 
у оквиру њих.

1.
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Табела 2. Области садржаја из природних наука у четвртом разреду – ТИМСС 2011

ОБЛАСТ САДРЖАЈА ПОДОБЛАСТ

Жива природа
Карактеристике живих бића и животни процеси. Животни 
циклуси, размножавање и наслеђивање. Интеракција са 
животном средином. Екосистеми. Људско здравље.

Нежива природа
Класификација и својства материјала. Извори енергије и њени 
ефекти (топлота, светлост, електрицитет, магнетизам). Силе и 
кретање.

Наука о Земљи

Грађа Земље, физичке карактеристике и природни ресурси 
који се користе у свакодневном животу и важност њиховог 
одговорног коришћења. Процеси на Земљи, циклуси и 
историја Земље. Земља у Сунчевом систему.

Когнитивни области описују когнитивне вештине и операције које се оче-
кују од ученика приликом решавања задатка који се односи на одређени садр-
жај. У ТИМСС истраживању су издвојене три когнитивнe области: (1) знање 
(познавање чињеница, појмова и процедура), (2) примена знања, (3) резоновање 
(укључује решавање сложенијих проблема). Другим речима, решавање зада-
така у ТИМСС тесту захтева мисаоне процесе различитог нивоа сложености: 
знање чињеница, примену знања у решавању проблема и разумевању појмо-
ва, закључивање, како би се решили сложенији проблеми у непознатим ситуа-
цијама, нерутински проблеми. 

Поређење ТИМСС 2011 програма и наставног програма у Србији. Прили-
ком поређења области садржаја предвиђених ТИММС програмом и наставног 
садржаја који се односи на природне науке у Србији, највеће неподударање је 
утврђено у области садржаја Наука о Земљи који се односи на изучавање фо-
силних остатака животиња и биљака као доказа за одређене периоде, њихова 
налазишта, стварање и сл. Ови садржаји нису део нашег важећег наставног 
програма (Правилник о наставном плану и програму за први и други разред 
основног образовања и васпитања, 2011; Правилник о наставном плану за први, 
други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и програму за 
трећи разред основног образовања и васпитања, 2011; Правилник о наставном 
програму за четврти разред основног образовања и васпитања, 2011), а нису 
били ни у ранијим периодима. За разлику од ових садржаја, садржај који је 
део ТИМСС програма а односи се на Сунчев систем (планете, Сунце, Месец), 
није део важећег наставног програма за 4. разред у Србији, али се изучавао у 4. 
разреду основне школе до пре десет година (тeмa Сунчeв систeм сe oбрaђивaлa 
у прoгрaму прeдмeтa Пoзнaвaњe прирoдe, кojи je укинут, спрoвeдeнoм рeфoр-
мoм у oбрaзoвaњу школске 2003/2004. године, кaдa су увeдeни прeдмeти Свeт 
oкo нaс (за 1. и 2. разред) и Прирoдa и друштвo (за 3. и 4. разред).
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У извештају о реализованом истраживању ТИМСС 2011 (Martin, et al., 2012) 
дата је детаљна анализа о томе колико су сами задаци са ТИМСС 2011 теста 
релевантни за наставне програме у Србији. У истраживању ТИМСС 2011, про-
цењено је да 80,7% задатака из области природних наука, према поенима које 
доносе, одговара предвиђеном наставном програму за 4. разред основне шко-
ле у Србији. По томе се наш образовни систем налази на средини листе земаља 
учесница. Када би, на пример, тестирање из природних наука било спроведено 
само на задацима који су процењени као одговарајући за наш наставни про-
грам, просечан проценат тачних одговора наших ученика био би 53%, уместо 
52%, колико је постигнуто на реализованом ТИМСС тесту. Mеђународни про-
сек тачних одговора који износио 48% на реализованом тесту ТИМСС 2011 ос-
тао би исти и да је тај тест садржао само задатке који у потпуности одговарају 
наставном програму у Србији. 

Према наведеним показатељима, може се закључити да је ТИМСС 2011 
пружио валидне податке о постигнућима ученика из Србије у области природ-
них наука.
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ПРЕГЛЕД НАСТАВНИХ  
ПРОГРАМА ПРИРОДНИХ НАУКА 
У ПЕТ ЗЕМАЉА СА НАЈБОЉИМ 

ПОСТИГНУЋЕМ УЧЕНИКА У TIMSS 2011

Трагајући за разлозима који би могли допринети високим постигнућима 
ученика из наведених пет држава на тестирању ТИМСС 2011, имајући у виду 
чињеницу да су оне успеле да задрже приближно исти резултат или га унапре-
де у односу на претходне циклусе ТИМСС тестирања, сматрали смо да би зна-
чајно било упознати карактеристике наставног програма5 за природне науке 
у млађим разредима основне школе у овим земљама, са посебним нагласком 
на наставни програм 4. разреда. Да би стекли што јаснију слику о наставном 
програму природних наука у овим државама, разматраћемо у оквиру којих на-
ставних предмета се изучавају природне науке, које су опште карактеристике 
наставних програма, који су прописани циљеви предмета и наставни садржаји. 

Најбоља просечна постигнућа из природних наука на ТИМСС 2011 тести-
рању су постигли ученици из Јужне Кореје, Сингапура, Финске, Јапана и Ру-
сије. Поред високог просечног постигнућа, расподела ученика ових држава 
према међународним референтним вредностима је таква, да значајан проце-
нат ученика ових држава остварује напредну и високу међународну референт-
ну вредност. Ако упоредимо расподелу ученика ових држава и наших ученика 
према референтним вредностима, уочићемо да је највећа разлика пре свега у 
проценту ученика који остварују напредну референтну вредност, што се по-
казало као слабост нашег образовног система и на ПИСА тестовима из научне 
писмености на којима веома мали проценат наших ученика решава захтеве 
на 6 – највишем нивоу (Pavlović-Babić i Baucal, 2013). Из Табеле 3 се види да 
је наших ученика који су остварили највишу референтну вредност два пута 
мање од броја ученика из Јапана, а четири пута мање од броја ученика из Син-
гапура. Када је у питању остваривање високе референтне вредности ситуација 
је нешто боља, број наших ученика који су је остварили је већи, али је и даље 
низак, тако да је он за трећину мањи од броја ученика из Русије, а двоструко 
мањи од броја ученика из Јужне Кореје (Картал, 2014). 

 

5 За разматрање наставних програма првих пет држава коришћени су текстови из ТИМСС 2011 
Енциклопедије.

2.
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Табела 3. Расподела ученика према међународним референтним вредностима у 
области природних наука – ТИМСС 2011

Држава Напредна 
референтна 

вредност

Висока 
референтна 

вредност

Средња 
референтна 

вредност

Ниска 
референтна 

вредност

Јужна Кореја 29% 73% 95% 99%

Сингапур 33% 68% 89% 97%

Финска 20% 65% 92% 99% 

Јапан 14% 58% 90% 99% 

Русија 16% 52% 86% 98%

Србија 8% 35% 72% 91% 

Напомена. Редослед држава је дат према Табели 1.

Упоредили смо и просек старости ученика ових држава и наших ученика у 
време тестирања, како би старосну разлику елиминисали као један од могућих 
фактора успешности на тестирању. Тестирани ученици свих пет држава су, као 
и наши ученици, похађали 4. разред основне школе. Њихова просечна старост 
је била различита, односно ученици из Сингапура, Јужне Кореје и Јапана су 
били сличне просечне старости (10,4, односно, 10,5 година), док су ученици 
из Русије и Финске, исто као и наши ученици, у просеку имали, 10,8 година и 
тако припадали групи најстаријих тестираних ученика.

Наставни предмети у којима се изучавају природне науке

У већини држава чији су ученици најуспешнији на ТИМСС 2011 тестирању, 
у прва четири разреда обавезног образовања постоје наставни предмети који 
обухватају искључиво наставно градиво које се односи на природне науке. Из-
узетак је Русија, у којој се изучавање природних наука реализује кроз један 
композитни предмет који обухвата изучавање и природних и друштвених нау-
ка, слично као што је то у нашем образовном систему. 

У Републици Кореји, наставни предмети су у првом и другом разреду ос-
новне школе кондензовани у: корејски језик, математику, дисциплиновани 
живот, паметан живот, пријатан живот и „ми смо прваци“. Изучавање природ-
них наука у основном националном наставном плану и програму намењено 
је свим ученицима од 3. до 10. разреда. У Сингапуру, у основној школи сви 
ученици уче према националном наставном програму  за природне науке од 
3. до 6. разреда. У Финској постоји, у прва четири разреда, интегративни на-
ставни предмет Екологија и природа (енг. Environmental and Natural Studies) 
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који обухвата садржаје из области биологије, географије, физике, хемије и 
здравственог образовања. Настава природних наука у Јапану почиње у трећем 
разреду шестогодишње основне школe као обавезан наставни предмет. Пре 
тога ученици (1. и 2. разред), изучавају садржаје природних наука у оквиру 
композитног предмета Животна средина (енг. Living Environment Studies) који 
обухвата садржаје природних и друштвених наука. У основном образовању у 
Русији (1 – 4. разредa), изучавање природних наука се реализује кроз наставу 
предмета Свет око нас (рус. Окружающий мир) који је композитни предмет, те 
тако обухвата и садржаје друштвених наука (око 70% садржаја чине садржаји 
природних наука). 

Опште карактеристике програма наставних предмета 
који се односе на природне науке 

У Јужној Кореји, у оквиру природних наука, учење је планирано око раз-
личитих активности повезаних са истраживањем, а према способностима 
ученика. Ове активности укључују посматрање, експериментисање, истражи-
вање и дискусију. Кроз учење се ставља нагласак на групне, као и на поједина-
чне активност, како би се јачали научни ставови и комуникационе вештине, 
укључујући критички однос, отвореност, интегритет, објективност и сарадњу. 
У учењу се наглашава целовито разумевање основних концепата (пре него 
стицање фрагментарног знања) као и способност решавања проблема на на-
учни начин, у свакодневном 
животу. Наставни програм 
природних наука обухвата и 
процес слободног истражи-
вања, којим се ученицима 
пружа прилика да одаберу 
теме према својим интересо-
вањима, како би се појачало 
њихово интересовање за нау-
ку и развијала креативност. За 
програм природних наука у 
Сингапуру, основно је подсти-
цање духа и навика научног 
истраживања, о чему сведо-
чи и сама структура програ-
ма (Слика 1). Истраживање 
се заснива на три интегрална 
домена, суштинска за научну 
праксу: знање, разумевање и 
примена; вештине и процеси; 
етика и ставови. 

нагласак на групне, као и на појединачне активност, како би се јачали научни ставови и 

комуникационе вештине, укључујући критички однос, отвореност, интегритет, 

објективност и сарадњу. У учењу се наглашава целовито разумевање основних концепата 

(пре него стицање фрагментарног знања) као и способност решавања проблема на научни 

начин, у свакодневном животу. Курикулум природних наука обухвата и процес слободног 

истраживања, којим се ученицима пружа прилика да одаберу теме према својим 

интересовањима, како би се појачало њихово интересовање за науку и развијала 

креативност. За курикулум из природних наука у Сингапуру, основно је подстицање духа 

и навика научног истраживања, о чему сведочи и сама структура курикулума (Фигура 1). 

Истраживање се заснива на три интегрална домена, суштинска за научну праксу: знање, 

разумевање и примена; вештине и процеси; етика и ставови.  

 
Фигура 1. Сингапурски курикуларни оквир за природне науке  

(према Ministry of Education Singapore 2008: 1) 
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Слика 1. Сингапурски програмски оквир  за 
природне науке (према  Ministry of Education 
Singapore, 2008). 
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У Финској, програм наставног предмета Екологија и природа ставља нагла-
сак на наставу која се одвија кроз истраживања и проблемски приступ, који за 
полазиште има постојећа знања вештине и искуства ученика, као и предмете, 
појаве и догађаје повезане са њима и њиховим окружењем.

У Јапану, програм овог наставног предмета се састоји од три дела: општи 
циљеви за сваки ниво образовања, циљеви и садржаји за сваки разред или 
одсек и основне информације за креирање програма и реализацију садржаја. 
Свака школа је у обавези да припреми свеобухватан план за природне науке, 
који укључује описе следећих аспеката наставе: циљеви и садржаји; квалитет, 
способности и ставови који ће се подстицати; наставне активности; методе и 
план реализовања наставе (енг. teaching framework), као и план за евалуацију 
учења. У наставном програму природних наука се налази и обавеза реализо-
вања експеримената у настави овог предмета. Конкретно, у основној школи, 
код ученика треба да се развију научна знања и појмови, као и научне перс-
пективе и идеје, тако што ће им омогућити да спроводе експерименте, посма-
трања, да користе научне термине и концепте када објашњавају природне 
појаве и процесе. Да би то оствариле, основне школе треба да траже партнере 
у локалној заједници и да сарађују са музејима и научним центрима.

У Русији је у последњој деценији садржај научног образовања у основном 
образовању усмерен на стварање равнотеже између садржаја различитих наука 
(раније је удео садржаја из географије, физике, хемије био већи) и истицање 
природе науке и њених метода. Као резултат тога, направљене су такве про-
мене у настави, као што су већа примена истраживања, пројеката, и метода 
оријентисаних ка интелектуалном и личном развоју ученика. Национални план 
и програм има и регионални аспект, око 10% наставног времена је предвиђено 
да се посвети различитим темама из природних наука, у складу са регионал-
ним приоритетима. Ово додатно време омогућава ученицима да науче више о 
природи њихових региона, а наставници имају прилику да учествују у актив-
ностима развијања наставних материјала у складу са регионалним контекстом.

Циљеви наставних предмета који се односе на природне науке

У Јужној Кореји се кроз наставу природних наука развија научна писменост 
ученика, неопходна за креативно и научно решавање проблема свакодневног 
живота. 

Према циљевима који су дати, у наставном програму природних наука тежи 
се остварењу следећег: 

• помоћи ученицима да разумеју основне концепте науке кроз истраживање,

• подстаћи интересовања и радозналост у погледу научних феномена и објеката,

• развијати вештине научног мишљења и креативног решавања проблема.
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Наставни програм за природне науке за основну школу у Сингапуру има за 
циљ да:

• пружи ученицима основна искустава која гради на њиховим интересовањи-
ма и стимулише њихову радозналост у вези са околином,

• пружи ученицима основне научне појмова и помогне им да разумеју себе и 
свет око себе, 

• пружи ученицима прилику да развију вештине, навике, разумевање и ста-
вове неопходне за научно истраживање,

• припреми ученике за коришћење научних сазнања и метода у доношењу 
личних одлука,

• помогне ученицима да схвате како наука утиче на људе и окружење.

У Финској, према програму предмета Екологија и природа, настава је усред-
сређена на одрживи развој. Главни циљ наставе је да ученици упознају и раз-
умеју природу и окружење које је човек направио, себе и друге људе, људску 
различитост, и здравље и болести. Поред главног циља, дефинисани су и други 
циљеви предмета, према којима ће ученици: 

• научити да се безбедно понашају у свом непосредном окружењу и сао-
браћају;

• упознати крај у коме живе, посматрати промене које се дешавају и сагледа-
ти свој завичај као део Финске и нордијских земаља;

• научити да добију информације о природи и животној средини, посма-
трањем, истраживањем и коришћењем различитих извора материјала; 

• научити да запажају, коришћењем различитих чула и једноставних истра-
живачких поступака и да опишу, упореде и класификују своја запажања;

• научити да обављају једноставне научне експерименте;

• научити да читају и израде једноставне мапе и да користе атлас;

• научити да представљају информације о животној средини и да опишу и 
објасне појаве и концепте;

• научити да заштите природу и очувају природне ресурсе;

• научити да развијају психичку и физичку самоспознају, поштовање себе и 
других и да развијају социјалне вештине;

• научити концепте, терминологију и процедуре релевантне за здравље, болести, 
промоцију здравља и да се изборе за остваривање очувања здравља.

У Јапану, главни циљеви за природне науке од 3. до 6. разреда су: омогућити 
ученицима да се упознају са природом и да спроведу посматрања и експери-
менте из своје перспективе; помоћи ученицима да развију своје способности 
за решавање проблема; да негују наклоност према природи; да помогну уче-
ницима да развију реалистично разумевање природних појава; и охрабрити 
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ученике да прихвате научне перспективе и идеје. Циљеви наставе природних 
наука у четвртом разреду састоје се у помагању ученицима да:

• Развију увиде и идеје о правилностима и начину функционисања појава, 
истражујући ваздух, воду, промене и стања материје и електричне појаве 
повезане са струјом, загревањем и електрицитетом, као и кроз истражи-
вање идентификованих проблема и прављење материјала за учење са инте-
ресовањем. 

• Развију љубав према живим бићима и спремност да их штите; да стекну уви-
де и идеје о грађи људског тела, активностима животиња, расту биљака, мете-
орологији и кретању Месеца и звезда, истражујући њихово кретање, годишња 
доба, температуру и време, развијајући интересовање за ове проблеме.

У Русији, према националном наставном програму за природне науке, до-
нетом 2004, циљеви учења у Свету око нас су:

• Развијање вештине посматрања објеката из околине, описивање њихових 
карактеристика, спровођење анализе, синтезе, решавање проблема.

• Стицање знања о свету, о јединству и разликама у природи и друштву; о чо-
веку и његовом месту у природи и друштву.

• Развој позитивног става према околном свету, животној средини, духовној 
и моралној култури, патриотизму; изграђивање потребе за укључивањем 
у креативне активности у природи и друштву; одржавање и унапређивање 
здравља.

Прописани наставни садржаји

Наставни програм из природних наука за ученике четвртог разреда у Јуж-
ној Кореји, који су учествовали у ТИМСС 2011 истраживању, састојао се од 
следећих области: Покрет и енергија, Материја, Живот и Земља и космос. Овај 
програм био је повезан са основним концептима и процесима истраживања 
реализованим током претходних разреда и кроз различите предмете.

Табела 4. Садржаји природних наука у 3. и 4. разреду – Јужна Кореја

Област 3. разред 4. разред

Покрет  
и енергија 

Својства магнета и праволинијско 
кретање светлости.

Трансфер тежине 
и топлоте.

Материја
Својства објеката и материје, 
течности и гасови, раздвајање смеша.

Промене агрегатних стања 
воде.

Живот
Животни циклус животиња, 
животињски свет.

Животни циклус биљака
и биљног царства.

Земља  
и космос 

Време и његови ефекти на наш живот.

Геолошки слојеви 
и фосили, вулкани
и земљотреси, промене 
Земљине површине.
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Наставни програм за основну школу у Сингапуру обухвата теме које учени-
ци могу повезати са својим свакодневним искуствима и са феноменима који 
се обично срећу у природи. Пет тема реализује се на нивоу основне школе: 
Разноврсност, Циклуси, Енергија, Интеракције и Системи. 

Табела 5. Преглед тема из природних наука за 3. и 4. разред основне школе – Сингапур

Теме 3 и 4. разред

Разноврсност Разноврсност живе и неживе природе (опште карактеристике  
и класификација). Разноврсност материјала.

Циклуси Циклуси биљака и животиња (животни циклус).
Кружење материје и воде (материја).

Системи
Биљке (делови и функције биљака).
Човек (систем за варење). 

Интеракције Интеракција сила (магнети).

Енергија Облици и употреба енергије (светлост и топлота).

Напомена. Адаптирано према Science syllabus primary, 2008, p.10.

У Финској, према програму предмета Екологија и природа, предвиђени су 
основни садржаји који се реализују у прве четири године основне школе.

Табела 6. Садржаји природних наука од 1. до 4. разреда – Финска

Наставни садржаји 1 – 4. разреда

Организми и 
животнa средина

Основне карактеристике живих бића, неживе природе и 
предмета; различите животне средине и адаптација организа-
ма на њих; уобичајене врсте биљака, гљива и животиња у не-
посредном окружењу ученика; природа кроз годишња доба; 
фазе живота флоре и фауне и извори и производња хране.

Непосредно 
окружењe, завичај, 
свет као човекова 
животна средина

Непосредно окружење, време у току дана и годишња 
доба; мапе и главне карактеристике земљишта; завичај и 
покрајина: природни услови, предели, средина коју је човек 
направио и човекове активности; Финска, нордијске земље, 
други региони у близини и свет као места где људи живе. 

Природне појаве

Појаве у вези звука и светлости; заштита слуха и вида, појаве 
везане за загревање, изворе топлоте; функционисање 
принципа једноставних уређаја, снага различитих структура;  
магнетизам и електрицитет. 

Супстанце око нас

Супстанце и материјали који су део свакодневног живота; 
рециклажа и очување; својства ваздуха; сагоревање 
и заштита од пожара; својства и промене стања воде; 
искоришћавање вода, кружење воде. 
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Наставни садржаји 1 – 4. разреда

Појединац и 
здравље

Људско тело и фазе човековог раста и развоја у општим 
цртама; свакодневне здравствене навике и брига о здрављу; 
болести и честе болести деце; хитни случајеви и једноставне 
мере прве помоћи; значај породице, пријатељства, 
интеракције, као и значај препознавања сопствених осећања 
за благостање и ментално здравље. 

Безбедност

Спречавање злостављања и насиља поштујући физичку 
неповредивост, безбедност у школи, понашање у саобраћају 
и избегавање опасних ситуација и несрећа код куће и у 
слободно време; споразуми и правила, добро понашање, 
узимајући у обзир друге људе, коришћење новца, поштовање 
имовине других. 

Наставни програм у Јапану за природне науке је у четвртом разреду по-
дељен на две области: Материја и енергија и Живот и Земља. 

Табела 7. Садржаји природних наука у 4 разреду – Јапан

Садржинска област Тема Садржај

Материја и енергија

Својства ваздуха 
и воде

Помоћи ученицима да развију своје 
идеје о својствима ваздуха и воде, 
истражујући промене у запремини 
и притиску када су ваздух и вода 
сабијени у затвореном простору.

Метал, вода, 
ваздух и 
температура

Помоћи ученицима да развију своје 
идеје о својствима метала, воде и 
ваздуха, истражујући промене које се 
дешавају када се метал, вода и ваздух 
загревају и хладе.

Функција 
електрицитета

Помоћи ученицима да развију своје 
идеје о електрицитету, истражујући 
функције сувом батеријом и 
фотоћелијама везаним за мале 
сијалице и моторе. 

Живот и Земља
Грађа и кретање 
људског тела

Помоћи ученицима да развију своје 
идеје о односу између грађе и кретања 
људског тела, истражујући кретање 
костију и мишића, посматрајући 
кретање људи и других животиња, уз 
коришћење наставних средстава. 
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Садржинска област Тема Садржај

Живот и Земља

Годишња доба и 
жива бића

Помоћи ученицима да развију идеје 
о односу између годишњих доба и 
активности животиња и раста биљака, 
проналажењем и гајењем познатих 
животиња и биљака током различитих 
годишњих доба.

Временски услови

Помоћи ученицима да развију 
своје идеје о временским условима 
и променама воде и природе 
посматрањем температурних промена 
у току дана, процеса испаравања воде, 
кроз испитивање промена временских 
прилика и температуре и односа воде 
и водене паре. 

Месец и звезде 

Помоћи ученицима да развију идеје о 
карактеристикама и кретању Месеца и 
звезда, посматрајући их и истражујући 
положај Месеца и његову боју, 
светлину и положај звезда. 

У Русији су обавезни минимални садржаји из природних наука за основно 
образовање (1 – 4. разреда) распоређени по темама: 

Свет око нас. Оно што је свет око нас – природа, друштво, појединац.

Ученици основне школе. Дневни распоред ученика. Пут од куће до школе. 
Правила за организовање израде домаћих задатака код куће. Лична хигијена, 
заштита и унапређење здравља.

Природа. Жива и нежива природа (разумевање односа живе и неживе при-
роде); природне појаве; годишња доба, временске прилике. Чврсто, течно, га-
совито стање. Лако препознатљиве особине материјала (на пример вода, ваз-
дух). Вода у природи. Рељеф; облици рељефа (препознавање у природи, на 
слици, карти). Земљиште, његов значај за живот. Минерали и њихова употреба 
од стране човека. Биљке; животиње; варијабилност; услови за живот, и повеза-
ност биљака и животиња. 

Човек и природа. Грађа и основне функције човековог тела. Природа као 
основни услов људског живота. Утицај човекових активности на животну сре-
дину. Заштита природних ресурса. Црвена књига Русије (неки представници 
биљака и животиња), резервати природе, национални паркови (преглед). 

Земља - планета живота. Сунце – небеско тело, извор светлости и топло-
те (општа идеја о утицају на живот на Земљи). Земља – планета. Континенти 
и океани (идеја, локација у свету, мапа). Услови живота на Земљи: светлост, 
топлота, ваздух, вода.
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Према Стандардима основног образовања за Свет око нас (Федеральный ком-
понент государственного стандарта общего образовани, 2004) ученици на крају 
4. разреда треба да остварују следећа постигнућа из природних наука:

• Знају и разумеју основна својства ваздуха и воде; опште услове за опстанак 
живих организама; правила здравствене заштите и унапређења сопственог 
здравља; основна правила понашања у школи, на путевима, у води. 

• Умеју да одреде карактеристике различитих објеката у природи (боја, об-
лик, релативне величине); праве разлику између природе и предмета, живе 
и неживе природе; разликују делове биљке, приказују их сликом (шема); 
дају примере представника различитих група биљака и животиња и описују 
њихове основне карактеристике и показују континенте, океане, планине, 
равнице, мора и реке на карти света и глобусу. 

• Користе стечена знања и вештине у пракси и свакодневном животу да обо-
гате животна искуства и решавају проблеме уз посматрање, мерење и по-
ређење; оријентишу се на локалитету уз помоћ компаса; одређују темпера-
туру ваздуха, воде и људског тела уз помоћ термометра, односно топломера; 
успостављају везе између сезонских промена у природи (жива и нежива); 
брину о биљкама и животињама; поштују правила здравствене заштите и 
безбедног понашања; процењују утицај човека на природу, поштују прави-
ла понашања у природи и учествују у очувању природе; и задовољавају ра-
дозналост трагајући за додатним информацијама о завичају, својој домови-
ни, нашој планети.

Дискусија о наставним програмима у пет најуспешнијих земаља 
у ТИМСС 2011

Анализирајући представљене наставне планове и програме природних на-
ука у пет земаља са најбољим постигнућима ученика у ТИМСС 2011 истражи-
вању, уочили смо следеће кључне сличности међу њима:

• У свим државама чији су ученици били најуспешнији у природним наукама 
на ТИМСС 2011 тестирању, ученици изучавају садржаје природних наука 
у оквиру посебног наставног предмета, од 1. односно 3. разреда основне 
школе. Изузетак је Русија, која у наставном плану од 1. до 4. разреда има 
композитни предмет Свет око нас. 

• У наставном програму предмета који се односе на природне науке, у свих 
пет држава, стављен је посебан нагласак на извођење истраживања, реали-
зовање експеримената, проблемски приступ у изучавању природних наука.

• Циљеви наставе природних наука у свих пет држава дефинисани су на раз-
личите начине, али су суштински веома слични јер се односе на упознавање 
и разумевање природе кроз реализовање експеримената и истраживања 
(Картал, 2014). 

• Наставни садржаји који су дати у програмима наставних предмета који се 
односе на природне науке, дати су као основни или минимални садржаји 
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које треба реализовати, док је остављен простор учитељима за избор оста-
лих садржаја према дефинисаним циљевима и исходима учења. 

• У свим државама, осим у Јужној Кореји, у оквиру програма наставних пред-
мета у којима се изучавају природне науке, постоје теме које се односе на 
грађу и основне функције човековог тела. 

• У три од пет наведених држава (Јужној Кореји, Јапану, Русији) у оквиру 
наставних предмета у којима се изучавају природне науке постоје теме које 
се односе на Земљу и космос. 

За разлику од наведених држава, у Србији се садржаји природних наука у првом ци-
клусу основног образовања, према важећем наставном плану, изучавају у оквиру оба-
везног наставног предмета Свет око нас, односно, Природа и друштво, али и изборних 
предмета Чувари природе и Руке тесту. Пре реформе која је спроведена 2004. године и 
у нашем образовном систему је слично као у наведеним образовним системима (Јужна 
Кореја, Јапан), постојао композитни предмет Познавање природе и друштва који се 
према тадашњем наставном плану изучавао до 3. разреда, док су се у четвртом разре-
ду садржаји природних наука изучавали у посебном предмету који се звао Познавање 
природе. Слично као у Русији, садашња структура важећег наставног програма Приро-
де и друштва код нас резултат је континуитета у појачаном развијању знања из природ-
них наука (око 70% наставног садржаја се односи на природне науке).

Циљеви и задаци предмета Свет око нас и Природа и друштво се суштински раз-
ликују од постављених циљева и задатака предмета у којима се изучавају природне 
науке у образовним системима разматраних пет држава. Циљеви наставних предмета 
у којима се изучавају природне науке у прве четири државе (Јужна Кореја, Сингапур, 
Јапан и Финска) су формулисани тако да се у њима јасно види усмереност наставе на 
ученика (помоћи ученицима, пружити ученицима), док су циљеви и задаци наведених 
предмета код нас најсличнији формулацијама циљева учења предмета Свет око нас у 
Русији (Картал, 2014). Циљеви и задаци ових наставних предмета код нас су дати као 
уопштене формулације из којих се често не може јасно видети активна улога ученика у 
настави, нпр. „очување природне дечје радозналости“ (Правилник о наставном плану и 
програму за први и други разред основног образовања и васпитања, 2011). У појединим 
дефинисаним циљевима и задацима ових предмета у Србији није довољно видљиво ус-
меравање ученика да преузму активну улогу у истраживањима, што је недвосмислено 
дефинисано у циљевима и задацима наведених предмета у разматране четири држа-
ве, а који су дати у публикацији (нпр. научити ученике да обављају једноставне експе-
рименте; помоћи ученицима да разумеју основне концепте науке кроз истаживање; 
научити ученике да обављају једноставне научне експерименте; пружање ученицима 
прилке да развију вештине неопходне за научно истраживање; омогућити ученицима 
да спроведу експерименте из своје перспективе). Према Правилнику о наставном пла-
ну и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (2011) међу 
дефинисаним циљевима и задацима наставног предмета Свет око нас постоји веома 
уопштен задатак предмета који се односи на истраживачку активност ученика „под-
стицање интересовања и способности за упознавање појава кроз активне истраживачке 
делатности“, док се у оквиру циљева и задатака предмета Природа и друштаво нигде 
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екплицитно не помиње истраживачка активност ученика. Циљеви и задаци предмета 
Свет око нас и Природа и друштво су најусаглашенији са циљевима и задацима руског 
предмета Свет око нас. Издвojили би рaзлику кoja сe oднoси нa рeшaвaњe прoблeмa 
кao jeднoг oд зaдaтaкa oвoг нaстaвнoг прeдмeтa у oбe држaвe. У рускoм дoкумeнту 
oн пoдрaзумeвa рeшaвaњe прoблeмa рaзличитих нивoa слoжeнoсти, дoк сe у циље-
вима и зaдaцимa српскoг Свeтa oкo нaс oн oгрaничaвa нa рeшaвaњe jeднoстaв-
ниjих прoблeмa. У нaстaвнoм прoгрaму Прирoдe и друштвa рeшaвaњe прoблeмa 
сe пoмињe кao мeтoдa учeњa у oквиру Нaчинa oствaривaњa прoгрaмa, a нe у окви-
ру циљeвa и зaдaтaкa прeдмeтa.

Нaстaвни прoгрaми прeдмeтa кojи сe oднoсe нa прирoднe нaукe у нaвeдeним 
држaвaмa у дeфинисaним циљeвимa прeдмeтa у први плaн стaвљajу истрaживaњe 
и рeaлизaциjу eкспeримeнaтa у нaстaви. У нaстaвним прoгрaмимa Свeтa oкo нaс и 
Прирoдe и друштвa у Србиjи истрaживaњe и рeaлизaциja eкспeримeнaтa су дeфи-
нисaни кao нajпoгoдниje aктивнoсти зa рeaлизaциjу сaдржaja и углавном сe нaлaзe 
у сeгмeнту прoгрaмa пoд нaзивoм Нaчин oствaривaњa прoгрaмa. 

За разлику од разматраних наставних програма наведених држава наставни 
програм Природе и друштава у Србији има другачији приступ прописивању садр-
жаја који се изучава у оквиру предмета. Наиме, у разматраним наставним про-
грамима су дати основни или минимални наставни садржаји, док су у наставном 
програму Природе и друштва прописани сви садржаји који се реализују у настави. 
У наставном програму Природе и друштва прописани садржаји су дати као нази-
ви наставних јединица уз недовољно информативне коментаре у заградама. Такви 
коментари који најчешће нису довољно јасне и прецизне смернице о томе шта су 
садржаји које треба обрадити, а поготово шта су конкретни исходи учења за про-
писане наставне јединице, често доводе до разлика у тумачењу ширине и дубине 
садржаја из наставног програма. Као последица овакве ситуације често је видљива 
неуједначеност у заступљености неких важних појмова у уџбеницима различитих 
издавача; поједини наставни садржаји су, у недостатку прецизних смерница, об-
рађени површно без подршке разумевању тих садржаја или кроз проблематична 
поједностављивања на нивоу терминологије и значења важних појмова и принци-
па (Петров и Миљковић, 2007). Поред наведеног, у Србији, у наставном програму 
за Свет око нас за први и други разред поред дефинисаног наставног садржаја 
прописан је и број часова за реализацију тог садржаја по наставним темама и на-
ставним јединицама. Флексибилност наставног програма Природе и друштва за 
трећи и четврти разред у Србији огледа се у дистрибуцији расположивог броја 
часова, јер уз наведене наставне теме и јединице није одређен број часова. На-
ставнику је остављено да кроз оперативне планове одреди динамику обраде тема, 
имајући у виду конкретне услове у којима се одвија наставни процес. Према ва-
жећем наставом програму у Србији, приликом планирања и реализације наставе 
од учитеља се очекује да остваре интегрисани тематски приступ самосталним из-
бором одговарајућих садржаја из датих наставних тема. Нефлексибилна структу-
ра наставног програма се може уочити у његовом делу под називом Начин ост-
варивања наставног програма у коме се наводи да је учитељ дужан да се упозна са 
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циљевима и задацима, концепцијом, сврхом и садржајем, структуром програма 
предмета и да их, уз наводе дате у упутству, доследно примењује у непосредном 
васпитно-образовном раду са ученицима. Све наведене чињенице указују на то 
да наставници у ових пет држава имају већу слободу у бирању садржаја које ће 
реализовати у настави природних наука. 

Приликом разматрања прописаних садржаја у наставним предметима који се 
односе на природне науке у наведених пет држава уочено је да су садржаји који 
се односе на грађу и основне функције човековог тела, заступљени у разматраним 
програмима свих држава, осим Јужне Кореје. Сличнa ситуација је и када су пи-
тању садржаји који се односе на Земљу и космосу, тј. овај садржај је део наставних 
програма већине наведених држава. У наставном програму Природе и друштва 
садржаји наведени у овом пасусу нису заступљени од 2004. године, од када не по-
стоји наставни предмет Познавање природе у нашем образовном систему. 

Увидом у наставне програме предмета који се односе на природне науке држава 
чији су ученици најуспешнији на ТИМСС 2011 тестирању отвара се простор за дубљу 
компаративну анализу и могуће корекције наставног плана и програма Природе и 
друштва у Србији.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ТИМСС 2011 ЗАДАТАКА

За испитивање постигнућа ученика четвртог разреда у природним наукама 
ТИМСС 2011, коришћена су 172 задатка, распоређена у 14 тест свезака. Сваки 
од задатака из природних наука појављује се у две тест свеске. У тестовима 
су се налазили одабрани задаци из претходних циклус, а што чини основу за 
упоређивање резултата из различитих циклуса. Поред њих, у тестовима су се 
нашли и нови задаци. Испитивање образовних постигнућа ученика организо-
вано је према две димензије – димензији садржаја и когнитивној димензији. 
Ове димензије ТИМСС истраживања су у тестовима укрштене, тј. за сваку об-
ласт садржаја дефинисани су задаци за чије решавање су неопходне вештине и 
операције из свих когнитивних области.

Задаци према областима садржаја

У области Жива природа испитује се да ли ученици умеју да опишу разлике 
између природе и производа људског рада, живе и неживе природе, да упореде 
карактеристике различитих живих бића, као и да доведу у везу грађу живих 
бића са функцијом те грађе; да ли ученици знају животни циклус живих бића; 
да ли разумеју да се организми исте врсте међусобно размножавају и да по-
томство личи на своје родитеље; да ли умеју да уоче повезаност живих бића са 
условима живота у станишту; да ли разумеју да људи својим понашањем утичу 
на животну средину; да ли знају основне преносиве болести и како исхрана и 
навике утичу на здравље људи и сл.

У области Нежива природа испитује се да ли ученици знају агрегатна стања 
у којима се материје могу наћи; да ли знају промене материјала које на-
стају услед различитих утицаја, да ли знају да класификују материјале према 
одређеним својствима; да ли знају употребну вредност одређених материјала; 
да ли имају основна знања о смешама, да ли имају представу о електричном 
колу и нека практична знања о магнетима и њиховој употреби; да ли на инту-
итивном нивоу схватају како је сила повезана са кретањем тела и сл.

У области Наука о Земљи испитује се да ли ученици знају материјале од 
којих је састављена површина Земље; да ли знају да наведу доказе о постојању 
ваздушног омотача; да ли знају облике рељефа, природне ресурсе који се ко-
ристе у свакодневном животу и важност њиховог одговорног коришћења; да ли 
разумеју процесе који се одвијају на Земљи, као што су кружење воде у приро-
ди, временске појаве, годишња доба; да ли умеју да закључују о променама на 
површини Земље на основу нађених фосилних остатака; да ли разумеју кре-
тање Земље око сопствене осе, Земље око Сунца, Месеца око Земље, месечеве 
мене, Сунце као извор светлости и топлоте и сл.

3.
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Задаци према когнитивним областима

Задаци су дефинисани према томе које се когнитивне вештине и операције 
очекују од ученика приликом њиховог решавања. 

Приликом решавања задатака на ТИМСС 20011 тесту на нивоу знања, од 
ученика се очекује да је запамтио научне исказе, да познаје речник, податке, 
информације, симболе и јединице, да уме да изабере илустративне примере за 
појмове или исказе о чињеницама, да уме да користи једноставне експеримен-
талне поступке у испитивању појава и сл. 

Приликом решавања задатака на нивоу примене знања, од ученика се оче-
кује да праве поређења и класификације, да објасне научна сазнања користећи 
научне појмове и принципе, да примене своје разумевање научних појмова и 
принципа приликом решавања проблема и давања образложења, да користе 
дијаграме и моделе да би илустровали одређену структуру или односе, и сл.

Приликом решавања задатка на нивоу резоновања, од ученика се очекује да 
закључују на основу научних података, да разумеју како се испитују узроци и 
последице неке појаве. Да би ученик решио један број задатака са овог нивоа 
потребно је да повеже знања из различитих области и њихову примену у новим 
ситуацијама. Решавање задатака са овог нивоа захтева од ученика: анализу, 
интегрисање и синтезу, претпостављање и предвиђање, планирање и истражи-
вање да би се провериле претпоставке, доношење закључака, уопштавање, ева-
луацију и образлагање.

Оквиром ТИМСС 2011 истраживања предвиђено је и време које је потребно 
ученицима за решавање задатака по областима, у односу на планирано време 
за израду теста у целини. У првом делу Табеле 8 је дата расподела планира-
ног временa за решавање задатака на тесту из природних наука из различитих 
области садржаја. У другом делу ове табеле дата је друга димензија, колико је 
времена потребно од планираног укупног времена за тестирање, како би се ре-
шили задаци из различитих когнитивних области. У реалном контексту су ове 
две димензије међусобно укрштене, те на пример, када ученик решава задатак 
из области Жива природа који уједно припада и примени знања, он користи 
планирано време за одређену област садржаја, али и за одређену когнитивну 
област. Рашчлањен приказ је овде дат ради јаснијег сагледавања односа (за-
ступљености) области у оквиру ТИМСС 2011 теста.



27

Табела 8. Планирано време за тестирање из природних наука посвећено појединим 
областима садржаја и когнитивним областима – ТИМСС 2011 

Области Проценат обухвата од укупног 
времена за тестирање

Области садржаја
Жива природа 45%
Нежива природа 35%
Наука о Земљи 20%
Когнитивне области
Познавање чињеница, појмова и процедура 40%

Примена знања 40%

Резоновање 20%

Напомена. Табела састављена према TIMSS 2011 Assessment Frameworks, 2009, p. 50, 81.

Типови задатака

У испитивању постигнућа ученика из природних наука коришћени су задаци 
затвореног и отвореног типа. Сви задаци затвореног типа су задаци вишестру-
ког избора. У задацима вишеструког избора ученицима су увек понуђена чети-
ри одговора од којих је само један тачан (само један задатак има три понуђена 
одговора, а два задатка више од четири понуђeна одговора, међу којима је више 
него један тачан одговор). Код задатака отвореног типа, преовлађују есејски за-
даци кратког и продуженог одговора, али су, у малом броју, заступљени и задаци 
допуњавања (текста, слика, табела). Један број задатака садржи исту основу, али 
два захтева која ученици треба да реше – најчешће је први захтев у виду двочла-
ног избора, док је други захтев отвореног типа. Такви задаци носе више поена, за 
разлику од задатака који имају само један захтев за ученике. 

Табела 9. Расподела задатака из природних наука према типу по областима садржаја и 
когнитивним областима 

ТИМСС задаци Број задатака 
затвореног типа

Број задатака 
отвореног типа

Укупан 
број задатака

Области садржаја
Жива природа 36 39 75
Нежива природа 37 26 63
Наука о Земљи 20 14 34
Когнитивне области
Знање 42 27 69
Примена 38 33 71
Резоновање 13 19 32
Укупно 93 79 172
Проценат задатака 54% 46% 100%

Напомена. Задаци са више захтева сврстани су у табели у задатке отвореног типа.

У свакој области садржаја налазе се задаци отвореног и затвореног типа, 
који припадају свакој од три испитиване когнитивне области.
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ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
ИЗ СРБИЈЕ НА ТИМСС 2011 

ТЕСТИРАЊУ ИЗ ПРИРОДНИХ НАУКА

Приказаћемо просечна постигнућа ученика из Србије према: (1) дефиниса-
ним областима садржаја (Нежива природа, Жива природа и Наука о Земљи), (2) 
дефинисаним когнитивним областима (знање, примена знања, резоновање), (3) 
међународним референтним вредностима (напредна, висока, средња, ниска).

Просечан скор постигнућа ученика у природним наукама за Србију износи 
516 (3.1)61. Такав просечан скор је сврстава међу земље чији је скор статистич-
ки значајно изнад просека ТИМСС скале. 

Просечно постигнуће према областима садржаја

У извештају о резултатима истраживања ТИМСС 2011 дато је и просечно 
постигнуће ученика из Србије према дефинисаним областима садржаја (Не-
живе природе, Живе природе и Науке о Земљи).

Графикон 1. Просечно постигнуће ученика по садржинским областима – Србија.

6  Стандардна грешка мерења.
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На основу представљеног главног извештаја (Martin, et al., 2012), наши уче-
ници најбоља постигнућа имају у области Нежива природа. То је статистички 
значајно бољи резултат од њиховог просечног постигнућа на тесту у целини. 
Просечно постигнуће у области Жива природа се не разликује значајно од про-
сечног постигнућа за природне науке укупно. Просечно постигнуће у области 
Наука о земљи је значајно слабије од просечног постигнућа за природне науке 
укупно, што је сигурно повезано са чињеницом да је то област чији се садржај 
у наставном програму Србије најмање подудара са ТИМСС програмом.

У главном извештају су дата и просечна постигнућа ученика по дефиниса-
ним когнитивним областима (знање, примена знања, резоновање). Следећи гра-
фикон приказује просечно постигнуће ученика по когнитивним областима и 
њихов однос према просечном постигнућу наших ученика из природних наука. 

Графикон 2. Просечно постигнуће ученика по когнитивним областима – Србија.

Према приказу просечних постигнућа ученика по когнитивним областима, 
уочава се да је најслабије просечно постигнуће у области примене знања у од-
носу на друге когнитивне области, али и у односу на просечно постигнуће из 
природних наука укупно. То значи да су наши ученици боље решавали задатке 
који захтевају више мисаоне процесе, односно резоновање (расуђивање, за-
кључивање), него задатке у којима је требало да примене своје знање у неким 
датим практичним ситуацијама, примерима. 

Просечна постигнућа на међународним тестирањима нам показују у којој 
мери образовни систем у некој земљи подстиче ученике да развију кључ-
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не компетенције, у овом случају научне. Међутим, тако дата просечна по-
стигнућа ученика нам не показују колика је праведност у образовању у тој 
земљи. Праведност образовања се најчешће прати преко разлика које постоје 
између дечака и девојчица и деце са различитим социо-економским статусом. 
Управо због тога, извештај о резултатима истраживања ТИМСС 2011 садржи 
и приказ просечног постигнућа дечака и девојчица из природних наука. На 
основу тог извештаја, девојчице и дечаци из Србије су постигли идентично 
просечно постигнуће из области Жива природа, док су резултати у областима 
Нежива природа и Наука о Земљи бољи у корист дечака, али не и статистички 
значајно, тако да се то није одразило на разлику у просечним постигнућима 
девојчица и дечака из природних наука на укупном нивоу. Постигнућа девој-
чица и постигнућа дечака из Србије, према когнитивним областима у оквиру 
природних наука су слична, односно, без статистички значајне разлике. Ови 
подаци указују на то да образовни систем у Србији успева подједнако да подр-
жи и девојчице и дечаке овог узраста у развоју компетенција које се односе на 
природне науке.

Расподела постигнућа ученика из Србије 
према међународним референтним вредностима

У главном ТИМСС извештају се, због бољег разумевања резултата процењи-
вања постигнућа ученика, користе описи расподеле постигнућа ученика према 
међународним референтним вредностима (енг. international benchmarks). То 
су четири граничне вредности (минимални број поена) интервала постигнућа 
ученика на међународном нивоу, изражене у поенима: напредна референтна 
вредност – 625 поена, висока – 550 поена, средња – 475 поена, ниска – 400 
поена. Нивои постигнућа су, поред граничних вредности изражених у поени-
ма, одређени и описима постигнућа које су ученици остварили у решавању 
задатака користећи знање, разумевање, примену или резоновање. Расподела 
ученика према референтним вредностима је таква, да највећи број ученика 
постиже ниску референтну вредност. Тај податак потврђује концепцију ових 
нивоа, по којој су ученици који су достигли одређену референтну вредност 
успешно решили захтеве са претходног, односно претходних нивоа. 
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Табела 10. Расподела ученика из Србије према међународним референтним 
вредностима из природних наука (%) – ТИМСС 2011

Референтна 
вредност

Опис постигнућа Србија Међун.
 медијана

Напредна
(625 поена)

Ученици примењују своје знање и разумевање 
научних процеса и односа и показују одређено 
познавање научноистраживачког процеса. Уче-
ници показују да разумеју карактеристике жи-
вих бића и процеса који их одликују, њихово 
размножавање и развој, екосистеме, интерак-
ције организама са средином, као и факторе који 
су повезани са људским здрављем. Испољавају 
разумевање својства светлости и односа између 
физичких својстава материје, примењују и по-
казују разумевање електрицитета и енергије у 
практичним ситуацијама и показују разумевање 
магнетних и гравитационих сила и кретања. Уче-
ници показују разумевање Сунчевог система и 
грађе Земље, њених физичких карактеристика, 
ресурса, процеса, циклуса и историје. Имају по-
четну способност да тумаче резултате једностав-
них експеримената, расуђују и извлаче закључ-
ке из описа и дијаграма, процењују и изнесу 
одређени аргумент. 

8% 5%

Висока
(550 поена)

Ученици примењују своје знање и разумевање 
природних наука како би објаснили појаве у 
свакодневним ситуацијама и апстрактним 
контекстима. Ученици показују одређено раз-
умевање грађе биљака и животиња, животних 
циклуса и процеса и размножавања. Они, та-
кође, показују одређено разумевање екосис-
тема и интеракције организама са средином, 
укључујући разумевање људских реакција на 
спољне услове и догађаје. Ученици испоља-
вају разумевање одређених својстава материје, 
електрицитета и енергије, магнетних и грави-
тационих сила и кретања. Показују одређено 
познавање Сунчевог система и физичких ка-
рактеристика Земље, процеса и ресурса. Уче-
ници показују елементарна знања и вештине у 
вези са научним истраживањем. Они пореде, 
супротстављају и доносе једноставне закључ-
ке и пружају кратке описне одговоре у којима 
комбинују познавање научних појмова са ин-
формацијама из свакодневних и апстрактних 
ситуација.

35% 32%
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Референтна 
вредност

Опис постигнућа Србија Међун.
 медијана

Средња
(475 поена)

Ученици поседују основно знање и разумевање 
природних наука које могу да примене у прак-
тичним ситуацијама. Ученици препознају неке 
основне информације у вези са карактеристи-
кама живих бића, њиховог размножавања и 
животних циклуса, њихове интеракције са сре-
дином и показују одређено разумевање људске 
грађе и здравља. Они, такође, показују одређе-
но познавање својстава материје и светлости, 
електрицитета и енергије, силе и кретања. Уче-
ници знају неке основне чињенице о Сунчевом 
систему и показују почетно разумевање физич-
ких карактеристика Земље и њених ресурса. 
Они испољавају способност да тумаче инфор-
мације са дијаграма и примењују чињенично 
знање у практичним ситуацијама. 

72% 72%

Ниска
(400 поена )

Ученици показују одређено елементарно знање 
о живој и неживој природи и наукама о Земљи. 
Ученици показују знање о одређеним јед-
ноставним чињеницама у вези са људским 
здрављем, екосистемима и бихејвиоралним и 
физичким карактеристикама животиња. Они, 
такође, показују нека основна знања о енер-
гији и физичким својствима материје. Ученици 
тумаче једноставне дијаграме, допуњавају јед-
ноставне табеле и дају кратке писане одговоре 
на питања која захтевају познавање чињеница.

91% 92%

Расподела ученика из Србије према достигнутим референтним вредности-
ма (Табела 10) је показала да има процентуално најмање ученика који дости-
жу напредну референтну вредност (8%), али је њихов проценат изнад међуна-
родне медијане. Поред тога што логика референтних вредности подразумева 
да најмањи број ученика достигне напредни ниво, треба имати на уму да већи-
на успешних држава на ТИМСС тестирању на овом нивоу има знатно већи про-
цената ученика (Табела 3).
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5.  ПРИМЕРИ ТИМСС ЗАДАТАКА 
СА ТЕСТИРАЊА 2011.

У овом поглављу налазе се примери задатака који су коришћени на ТИМСС 
тестирању 2011. За сваки задатак су дати подаци о садржинској области и 
подобласти, као и о когнитивној области којој припада. Постигнућа ученика 
из Србије у решавању сваког од примера задатака су исказана кроз проценат 
тачних одговара. Велики проценат тачних одговора није једини показатељ ус-
пешности наших ученика у решавању одређеног задатка, јер је неопходно да га 
посматрамо у комбинацији са податком о томе да ли је он значајно већи/мањи 
или једнак међународном просеку процената тачних одговора на том задатку 
(↑ проценат знатно већи од међународног просека, проценат значајно нижи 
од међународног просека, без стрелице уколико је ↓ проценат око међународ-
ног просека). 

Испод сваког задатка налази се детаљно упутство за оцењивање, које је ко-
ришћено у тестирању. 

  
ЗАДАТАК 1.

Предатор је животиња која се храни другим 
животињама. 
Која од ових животиња је предатор? 

А. јелен
Б. вук
В. крава
Г. коза

Шифра задатка: 
S031356 

Садржинска област
Жива природа

Подобласт
Екосистеми

Когнитивна област
Знање

Проценат тачних 
одговора у Србији 
92 (1.5) ↑

Тачан одговор: Б

 



34

ЗАДАТАК 2.

Поларни медведи и моржеви изгледају веома 
различито, али и једни и други могу да преживе 
велику хладноћу. Поларни медвед има густо крзно 
које му помаже да одржи топлоту. Морж нема крзно.
Шта моржу помаже да одржи топлоту?

А. слојеви масти
Б. кљове
В. бркови
Г. пераја

Шифра задатка: 
S031291
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Интеракција са 
животном средином
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
86 (1.9) ↑

Тачан одговор: А

ЗАДАТАК 3.

Шта је заједничко птицама, слепим мишевима и 
лептирима?

А. перје
Б. длаке
В. унутрашњи скелет
Г.  крила

 

Шифра задатка: 
S031230 

Садржинска област
Жива природа

Подобласт
Карактеристике 
живих бића и 
животни процеси

Когнитивна област
Примена знања

Проценат тачних 
одговора у Србији 
91 (1.4) ↑

Тачан одговор: Г
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Предатор је животиња која се храни другим животињама.  
Која од ових животиња је предатор?

a јелен

A вук

b крава

A коза
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Поларни медведи и моржеви изгледају веома различито, али и једни и 
други могу да преживе велику хладноћу. Поларни медвед има густо крзно 
које му помаже да одржи топлоту. Морж нема крзно.

Шта моржу помаже да одржи топлоту?

a слојеви масти

A кљове

b бркови

A пераја

поларни медвед морж

Б

Г

Б

Г

20

21
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ЗАДАТАК 4.  
Нормална температура људског тела је око 37 степени 
Целзијуса. Једног јутра када се пробудио, Миша је себи 
измерио температуру. 
Имао је температуру 40 степени Целзијуса. 

Напиши један од разлога који би могао бити узрок 
његове повишене температуре.

Шифра задатка: 
S031325 

Садржинска област
Жива природа

Подобласт
Људско здравље

Когнитивна област
Примена знања

Проценат тачних 
одговора у Србији 
45 (2.4) ↑

Тачан одговор: Односи се на то да је Миша болестан, да има грозницу 
или нешто слично.
Примери: 
Био је болестан.
Имао је инфекцију.
Имао је грозницу.
Можда је имао топлотни удар.
Можда је имао упалу плућа.
Можда је неки вирус изазвао температуру.

ЗАДАТАК 5.

Марија је извела експеримент користећи со и воду. 
Резултати њеног експеримента су приказани у табели. 

Количина 
растворене соли 

Количина 
воде

Температура 
воде

Да ли је смеша 
промешана?

15 грама 50 ml 25 ⁰C Да
30 грама 100 ml 25 ⁰C Да
45 грам 150 ml 25 ⁰C Да
60 грама 200 ml 25 ⁰C Да

Шта је Марија проучавала у експерименту?
А. Колико соли ће се растворити у различитим 

количинама воде.
Б. Колико соли ће се растворити при различитим 

температурама.
В. Колико брзо ће се со растворити, ако се смеша 

више меша. 
Г. Колико брзо ће се со растворити, ако се смеша 

мање меша.

Шифра задатка: 
S031068 

Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији 
54 (2.8) 

Тачан одговор: А
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ЗАДАТАК 6.

Комад леда је стављен у чашу воде. Која слика 
најбоље показује положај комада леда у води?

Шифра задатка: 
S031418 

Садржинска област
Нежива природа 
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији 
28 (2.1) ↓

Тачан одговор: Б

ЗАДАТАК 7.

Наведите две употребе електричне струје у
свакодневном животу.

Употреба 1:

Употреба 2: 

Шифра задатка: 
S031197

Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори енергије и 
њени ефекти
Когнитивна област
Знање

Проценат тачних 
одговора у Србији 
Употреба 1: 64 (2.1)  ↓
Употреба 2: 45 (2.5)  ↓
Укупно:         36 (2.2)↓ 

Тачан одговор:  
– Односе се на обезбеђивање осветљења.  
Примери: За рад лампе, светло, сијалица.
– Односе се на обезбеђивање топлоте.  
Примери: За загревање куће, грејање.
– Односе се на електричне апарате.
Примери: Телевизија, радио, фрижидер, компјутер, телефон, вентилатор, 
вешмашина, фен, електрични бокал, рерна, тостер... 
– Односе се на транспорт. 
Примери: Електрични аутомобили, аутобуси, возови.
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Марија је извела експеримент користећи со и воду. Резултати њеног 
експеримента су приказани у табели.

Количина 
растворене соли

Количина 
воде

Температура 
воде

Да ли је смеша 
промешана?

15 грама 50 ml 25o C Да

30 грама 100 ml 25o C Да

45 грама 150 ml 25o C Да

60 грама 200 ml 25o C Да

Шта је Марија проучавала у експерименту?

a Колико соли ће се растворити у различитим количинама воде.

A Колико соли ће се растворити при различитим температурама.

b Колико брзо ће се со растворити, ако се смеша више меша. 

A Колико брзо ће се со растворити, ако се смеша мање меша.

S0
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41
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Комад леда је стављен у чашу воде. Која слика најбоље показује положај 
комада леда у води?

  a A b A                    

Б

Г

Б Г

24

25
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ЗАДАТАК 8.

Током замрзавања, топљења и кључања, вода прелази 
из једног стања у друго.
За коју од ових промена је потребно загревање?

А. само за кључање
Б. само за топљење
В. за топљење и замрзавање, али не и за кључање
Г. за топљење и кључање, али не и замрзавање

Шифра задатка: 
S031371 

Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
50 (2.3) 

Тачан одговор: Г

ЗАДАТАК 9.

Чиме су богата земљишта на којима биљке расту?

А. песком

Б. глином

В. шљунком

Г. распаднутим биљкама и животињама

Шифра задатка: 
S031376
Садржинска област
Наука о земљи
Подобласт
Грађа Земље, 
физичке 
карактеристике и 
природни ресурси 
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
59 (2.5) ↑

Тачан одговор: Г
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ЗАДАТАК 10.

На слици су приказани Земља, Месец и Сунце. Свако 
тело је означено бројем. Стрелице приказују правац 
кретања сваког тела.
 

Упишите одговарајући број поред сваког тела.

Земља је тело број:  ____

Месец је тело број:   ____

Сунце је тело број:   ____

Шифра задатка: 
S031044 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Земља у Сунчевом 
систему
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
39 (2.7)  ↓

Тачан одговор: Земља – 2; Месец – 3; Сунце – 1. 
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Опиши две активности људи које могу довести до изумирања животиња.

Активност 1:

Активност 2:
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На слици су приказани Земља, Месец и Сунце. Свако тело је означено 
бројем. Стрелице приказују правац кретања сваког тела.

Упишите одговарајући број поред сваког тела (1, 2 или 3).

Земља је тело број: _______________

Месец је тело број: _______________

Сунце је тело број: _______________

1

2

3

79

99

70

10

12 19

79

11

99

70

10

12 19

79

11

99

70

10

29

30

ЗАДАТАК 11.

Опишите две активности људи које могу довести до 
изумирања животиња.

Активност 1:

Активност 2: 

Шифра задатка: 
S031390 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Екосистеми
Когнитивна област
Примена знања

Проценат тачних 
одговора у Србији
Активност 1: 61 (2.6) ↑
Активност 2: 41 (2.6) ↑
Укупно:           36 (2.7) ↑
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Тачан одговор:

– Помиње се сеча шуме или друге активности које доприносе уништењу 
станишта животиња.

Примери: 
Сечење дрвећа, изградња кућа и путева, производња папира и дрвених 
кућа због којих се сече дрвеће које је склониште за животиње, уништавање 
склоништа животиња – на пример шуме, уништавање шуме, одузимање 
њиховог станишта. 

– Помињање лова или убијања животиња.

Примери: 
Убијање животиња ради јела, лов (нарочито ретких врста), хватање 
ретких животиња како би их ставили у зоо врт, бесправни лов (криволов).

– Помињање загађивања околине.

Примери: 
Изазивање загађења ваздуха, бацање отпада у реке, загађивање, прављење 
нафтних мрља у океанима. 

ЗАДАТАК 12.

У табели су наведене три улоге које обављају делови 
људског тела. Напиши назив дела тела поред улоге 
коју има. Прво смо урадили уместо тебе. 

Улога Део тела
Даје ослонац телу Скелет

Пумпа крв кроз тело

Служи за размишљање

Шифра задатка: 
S051057 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Карактеристике 
живих бића 
и животни процеси
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
49 (2.3)

Тачан одговор: А

Улога Део тела
Даје ослонац телу Скелет

Пумпа крв кроз тело Срце

Служи за размишљање Мозак
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ЗАДАТАК 13.

Јеж је мала бодљикава животиња. Када је уплашена, 
склупча се у лопту.
 

Како јежу помаже такво понашање?

А. Јеж се може брзо откотрљати.

Б. Јеж изгледа већи када је склупчан.

В. Јеж је теже уочљив када је склупчан.

Г. Г. Меки делови јежевог тела су заштићени.

Шифра задатка: 
S051032 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Интеракција са 
животном средином
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
65 (2.7)  ↑

Тачан одговор: Г
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У табели су наведене три улоге које обављају делови људског тела.

Напиши назив дела тела поред улоге коју има. Прво смо урадили уместо 
тебе.

Улога Део тела

Даје ослонац телу Скелет

Пумпа крв кроз тело

Служи за размишљање
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Јеж је мала бодљикава животиња. Када је уплашен, склупча се у лопту. 

 Како јежу помаже такво понашање?

a Јеж се може брзо откотрљати. 

A Јеж изгледа већи када је склупчан.

b Јеж је теже уочљив када је склупчан. 

A Меки делови јежевог тела су заштићени.

7971

99

70

10

Б

Г

31
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ЗАДАТАК 14.

Које од доле приказаних животиња имају кичму? 
Попуни по један кружић за сваку животињу. 
Први одговор смо дали уместо тебе.

Шифра задатка: 
S051049 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Карактеристике 
живих бића 
и животни процеси
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
паук : 85 (1.8)  ↑
рак: 57 (2.6) 
риба: 64 (2.3) 
лав: 98 (0.8)  ↑
Укупно:  40 (2.4) 

Тачан одговор: А, Б, Б, А, А
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Које од доле приказаних животиња имају кичму?

Попуни по један кружић за сваку животињу. Први одговор смо дали 
уместо тебе.

 Животиња Има кичму

 Да Не

 чапља --------------------D -----------A

 паук ----------------------a -----------A

 рак -----------------------a -----------A

 риба ----------------------a -----------A

 лав ------------------------a -----------A

S02_03

Б

Б

Б

Б

Б

33
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ЗАДАТАК 15.

Зашто су многе пустињске животиње ноћу активније?

А. Ноћу је сувље.

Б. Ноћу је хладније.

В. Ноћу имање мање опасности.

Г. Ноћу има мање ветра.

Шифра задатка: 
S051033 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Интеракција са 
животном средином
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора
у Србији
31 (1.9)  ↓ 

Тачан одговор: Б

ЗАДАТАК 16.

Милош расте 2 центиметра месечно.  
Зашто је за његов раст битно да једе храну која 
садржи калцијум?

Шифра задатка: 
S051173 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Људско здравље
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
11 (1.3)  ↓

Тачан одговор: 
Односи се на то да је калцијум потребан да би кости биле јаке.

Примери: 
Потребан му је калцијум због костију. Расту му кости и потребан је калцијум 
да би се оне формирале. Храна у којој се налази калцијум може да помогне 
Милошу да му ојачају кости. За кости.
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ЗАДАТАК 17.

Вода, лед и пара имају различите температуре. 
Који је редослед ових материја, од најхладније до 
најтоплије?

А. лед, вода, пара

Б. лед, пара, вода

В. пара, лед, вода

Г. пара, вода, лед

Шифра задатка: 
S051086 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
84 (1.7)  ↑

Тачан одговор: А

ЗАДАТАК 18.

Ана посматра излазак Сунца преко мирног језера. Она 
види сунце на небу и сунце у језеру, као што је доле 
приказано.
 

Зашто Ана види сунце у језеру?

А. Сунчева светлост загрева тај део језера.

Б. Небо шири сунчеву светлост преко језера.

В. Сунчева светлост се одбија од воде језера.

Г. Облаци одбијају сунчеву светлост у језеру.

Шифра задатка: 
S051179 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори енергије и 
њени ефекти
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора
у Србији
61 (2.6) ↓

Тачан одговор: В
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Ана посматра излазак Сунца преко мирног језера. Она види сунце на 
небу и сунце у језеру, као што је доле приказано. 

Зашто Ана види сунце у језеру?

a Сунчева светлост загрева тај део језера.

A Небо шири сунчеву светлост преко језера.

b Сунчева светлост се одбија од воде језера.

A Облаци одбијају сунчеву светлост у језеру.

Б

Г

37
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ЗАДАТАК 19.

Горан је повезао батерију, сијалицу и неколико 
комада жице, као што је доле приказано.

Да ли ће сијалица засветлети?
(Означи један квадратић.)

 Да

 Не 

Објасни свој одговор. 

Шифра задатка: 
S051074 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори енергије и 
њени ефекти
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
25 (2.3)

Тачан одговор: 
Не, уз објашњење да сијалица не може да светли, јер коло није потпуно.
Примери:
Не – постоји прекид између жица.
Не – две жице на десној страни треба да буду повезане.
Не – струјно коло није затворено и лампа неће светлети.
Не – није затворено струјно коло.
Не – није све повезано.
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Горан је повезао батерију, сијалицу и неколико комада жице, као што је 
доле приказано.

Да ли ће сијалица засветлети?

(Означи један квадратић.)

C Да

C Не

Објасни свој одговор.

+

S02_08

11

99

79

10

38

ЗАДАТАК 20.

Бранка има два магнета (А и Б) и два иста метална ексера. 
Она помера магнет А по столу, док не привуче ексер. 
Затим помера магнет Б по столу, док не привуче ексер.
 

Бранка уочава да магнет А привлачи ексер са 
удаљености од 15 центиметара, а да магнет Б 
привлачи ексер са удаљености од 10 центиметара.
Стева каже да су оба магнета подједнако јака.
Да ли се слажеш?
 Да
 Не
Објасни свој одговор.

Шифра задатка: 
S051119 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори енергије 
и њени ефекти
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
29 (1.9)
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Бранка има два магнета (А и Б) и два иста метална ексера. 

Она помера магнет А по столу, док не привуче ексер. 
Затим помера магнет Б по столу, док не привуче ексер.

Бранка уочава да магнет А привлачи ексер са удаљености од 15cm, а да 
магнет Б привлачи ексер са удаљености од 10cm.

Стева каже да су оба магнета подједнако јака. 

Да ли се слажеш? 

(Означи један квадратић.)

C Да

C Не

Објасни свој одговор.

A

Б

магнети ексери

S02_09

11
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10

39



44

Тачан одговор: 
– Не, уз објашњење да јачи магнет може да привуче ексер са веће раздаљине. 
Примери:
Не – Магнет А је привукао ексер са веће удаљености, дакле он је јачи.
Не – Магнет Б је морао више да се приближи ексеру, дакле он је слабији.
Не – Магнет А је јачи него магнет Б, јер А може да привуче ексер са удаљености 

од 15 cm, док Б може да привуче ексер са 10 cm. 
– Не, уз објашњење које се односи на различите удаљености.
Примери:
Не – магнети делују са различитих удаљености. 
Не – јер је магнет А привукао ексер са веће удаљености.

ЗАДАТАК 21.

Никола седи на клацкалици са својом сестром 
Каћом, а затим са својим братом Луком. Никола је 
исте тежине као и Каћа, али је Лука два пута тежи од 
Николе.

Која слика показује где би деца требало да седе, да 
би Никола био у равнотежи прво са Каћом, а затим са 
Луком ?

Шифра задатка: 
S051071 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Силе и кретање
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
51 (2.7)  ↑ 

Тачан одговор: Б
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Никола седи на клацкалици са својом сестром Каћом, а затим са својим 
братом Луком. Никола је исте тежине као и Каћа, али је Лука два пута тежи 
од Николе.

Која слика показује где би деца требало да седе, да би Никола био у 
равнотежи прво са Каћом, а затим са Луком?

a  A 

b  A 
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 Никола Каћа Лука
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Б
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Никола седи на клацкалици са својом сестром Каћом, а затим са својим 
братом Луком. Никола је исте тежине као и Каћа, али је Лука два пута тежи 
од Николе.

Која слика показује где би деца требало да седе, да би Никола био у 
равнотежи прво са Каћом, а затим са Луком?
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b  A 
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ЗАДАТАК 22.

Река на водопаду има велику снагу.
 

Шта је од наведеног добијено из те снаге?

А. врела вода

Б. сунчева енергија

В. електрична енергија

Г. вода за пиће

Шифра задатка: 
S051100 
Садржинска област
Наука о земљи
Подобласт
Грађа Земље, физичке 
карактеристике 
и природни ресурси 
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
68 (2.5)  ↑ 

Тачан одговор: В

Р4_Свеска_1 Страна 32
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Река на водопаду има велику снагу. 

Шта је од наведеног добијено из те снаге?

a врела вода

A сунчева енергија

b електрична енергија

A вода за пиће 
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51
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Облик листа у стени потиче од биљке која је давно живела.

Пре колико година је, отприлике, биљка била жива?

a годину дана

A сто година

b хиљаду година

A милион година

стена

облик листа

S02_11

S02_12

Б

Г

Б

Г

41

42ЗАДАТАК 23.

Облик листа у стени потиче од биљке која је давно 
живела?

Пре колко година је отприлике, биљка била жива?

А.  годину дана

Б. сто година

В. хиљаду година

Г. милион година

Шифра задатка: 
S051156 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Процеси на Земљи, 
циклуси и историја 
Земље
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији 
22 (2.0)  ↓

Тачан одговор: Г
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Река на водопаду има велику снагу. 

Шта је од наведеног добијено из те снаге?

a врела вода

A сунчева енергија

b електрична енергија

A вода за пиће 
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Облик листа у стени потиче од биљке која је давно живела.

Пре колико година је, отприлике, биљка била жива?

a годину дана

A сто година

b хиљаду година

A милион година

стена

облик листа

S02_11

S02_12

Б

Г

Б

Г

41

42
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ЗАДАТАК 24.

На слици је приказан брод који плови.
 

Шта изазива кретање брода?

А. земљина тежа

Б. снага ветра

В. сила трења

Г. магнетна сила

Шифра задатка: 
S041117 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Силе и кретање
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
95 (0.9) ↑ 

Тачан одговор: Б

Р4_Свеска_2 Страна 14Р4_S03 страна 1

S03_01

На слици је приказан брод који плови.

Шта изазива кретање брода?

a земљина тежа 

A снага ветра  

b сила трења

A магнетна сила
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Које две ствари производе сопствену светлост?

a свећа и месец 

A месец и огледало

b сунце и свећа

A огледало и сунце

S0
41

12
0

S03_02

Б

Г

Б

Г

13

14

ЗАДАТАК 25.

Које две ствари производе сопствену светлост?

А. свећа и месец

Б. месец и огледало

В. сунце и свећа

Г. огледало и сунце

Шифра задатка: 
S041120 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори и ефекти 
енергије
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
53 (2.6) 

Тачан одговор: В
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ЗАДАТАК 26.

На слици је приказано језерце.
 

Наведи три жива бића и три неживе ствари приказане 
на слици. 

Жива бића                                  Неживе ствари                                                               
1. ____________________ 1. ______________________  
2. ____________________ 2. _____________________   
3. ____________________ 3. _____________________   

Шифра задатка: 
S041003 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Карактеристике 
живих бића 
и животни процеси
Когнитивна област
Знање

Проценат тачних 
одговора у Србији
75 (2.3)  ↑

Тачан одговор: 
Наведена су три жива бића у првој колони и три неживе ствари у другој 
колони, са дате листе.

Жива бића Неживе ствари
Риба Сунце

Жаба Вода

Корњача Стена 

Вилин коњиц (инсект, лептир, мува) Шљунак (камен)

Локвањ (биљка, цвет, водена биљка) Песак

Дрвеће Земља 

Трава Блато

Шкољка (пуж) Ваздух 
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На слици је приказано језерце. 

Наведи три жива бића и три неживе ствари приказане на слици.

Жива бића Неживе ствари

1.  1.

2.  2.

3.  3.
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ЗАДАТАК 27.

На слици је приказана биљка цветница. Њена четири 
дела су означена бројевима. 
 

Упиши у табелу назив сваког дела биљке и његову 
функцију.

Бр. дела 
биљке

Назив дела 
биљке

Функција дела 
биљке

1

2

3

4

Шифра задатка: 
S041224 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Карактеристике 
живих бића 
и животни процеси
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији 
23 (2.0)

Тачан одговор: 
Идентификује четири дела биљке и наводи тачну функцију сваког од њих. 

1. Цвет. Производи семе (има семе, производи воће, ствара полен, привлачи 
инсекте на биљку).

1. Семе. Оно служи за размножавање биљке када проклија.
1. Латице. Оне привлаче опрашиваче.
2. Стабљика. Преноси воду и храну (држи биљку усправно, преноси воду, 

транспортује храну и минерале у друге делове, складишти храну). 
3. Лист. Ствара храну за биљку (ту се одвија фотосинтеза, упија сунчеву 

светлост, узима ваздух, узима угљен-диоксид, одаје кисеоник, одаје воду) 
4. Корен. Уноси воду у биљку (упија минерале и хранљиве материје из 

земљишта, упија воду, учвршћује биљку, складишти храну).
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На слици је приказана биљка цветница. Њена четири дела су означена 
бројевима.

Упиши у табелу назив сваког дела биљке и његову функцију.

Број дела
биљке Назив дела биљке Функција дела биљке

1

2

3

4

4

3

2

1
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ЗАДАТАК 28.

Који низ животиња припада САМО гмизавцима?

А. гуштер, жаба, змија

Б. корњача, гуштер, крокодил

В. хоботница, пуж, корњача

Г. рак, глиста, змија

Шифра задатка: 
S041163 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Карактеристике 
живих бића 
и животни процеси
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
18 (2.0)  ↓ 

Тачан одговор: Б

ЗАДАТАК 29.

На сликама су приказана два начина превоза који се 
користе у граду.
Који начин превоза је бољи за околину?
(Означи један квадратић.)
 бицикл
  мотор
Објасни свој одговор.

Шифра задатка: 
S041039 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Екосистеми
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
62 (2.5)  ↑

Тачан одговор: 
Бицикл, уз образложење које је у вези са загађењем ваздуха или буком. (Ако 
објашњење укључује нетачне информације, попут уништавања озонског 
омотача, прихватити одговор).
Примери:
Не производи гасове попут мотора. Мотор има издувне гасове који се дижу и 
загађују ваздух, док бицикла то не ради. Из мотора излазе гасови који уништавају 
озонски омотач, тако да је бицикл бољи за очување средине. Мотор избацује 
прљаве гасове. Нема загађења. Није бучан као мотор. Веома је тих.
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Који низ животиња припада САМО гмизавцима?

a гуштер, жаба, змија

A корњача. гуштер, крокодил

b хоботница, пуж, корњача

A рак, глиста, змија
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На сликама су приказана два начина превоза који се користе у граду.

Који начин превоза је бољи за околину?

(Означи један квадратић.)

C Бицикл

C Мотор

Објасни свој одговор.
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ЗАДАТАК 30.

Неке биљке, као што је јабука, дају плод. 
Која је основна улога плода?

А. да заштити семе

Б. да ствара храну за семе

В. да заустави расипање семена

Г. да чува воду за клијање семен

Шифра задатка: 
S041014 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Карактеристике 
живих бића 
и животни процеси
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
33 (2.4) 

Тачан одговор: А

ЗАДАТАК 31.

Како грип може да се пренесе са једне особе на другу? Шифра задатка: 
S041181 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Људско здравље
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
72 (2.4)  ↑

Тачан одговор:  
– Помињање кашљања и кијања.
Примери: Ако кијаш на пријатеља, клице могу да се пренесу. Грип се преноси 
када неко кашље или кија на неког другог. Када неко кија или кашље директно 
на другу особу. Када стојиш поред некога ко кија. Кашљањем или кијањем.
– Помињањем додиривања истих објеката, коришћења истог прибора, или 
физичког контакта са особом која има грип.
Примери: Грип може да се пренесе ако делимо храну и пиће. Руковањем. 

Други тачни одговори:
Примери: Преноси се ваздухом. Преноси се удисањем ваздуха који неко издише. 
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ЗАДАТАК 32.

Како сеоба птица омогућава њихов опстанак? Шифра задатка: 
S041174 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Интеракција са 
животном средином
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
47 (2.6)  ↑

Тачан одговор: 

–  Односи се на налажење хране и/или на репродукцију.

Примери:
Селидба из једне области у другу ради исхране или парења.
Неке птице тако налазе храну или место на којем ће саградити гнездо.
Може се догодити да понестане хране, па се птице селе у области где има 
више хране.
Селе се да би биле у области која ће омогућити да њихови млади преживе.
Птице се селе да би нашле место за парење.
Када неко место постане превише хладно за птице, оне се селе на топлије 
место.
Птице се селе и за време сезоне парења.
–  Односи се на селидбу у топлије место, а да се не помиње храна или репродукција.

Примери: 
Птице које живе у земљи у којој је зима могу да умру од хладноће. 
Оне се селе на место где је лето или пролеће.
Ради топлог времена.
Селе се на топлија места.
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ЗАДАТАК 33.

Доња табела приказује особине два материјала.

Особине материјала 1 Особине материјала 2
Брзо проводи топлоту Споро проводи топлоту

Чврст Чврст

Не раствара се у води Растворљив у води

Привлачи га магнет Не привлачи га магнет

Која тврдња о материјалима 1 и 2 је највероватније 
тачна?

А. Материјал 1 је стакло, а материјал 2 је глина.
Б. Материјал 1 је бакар, а материјал 2 је дрво.
В. Материјал 1 је гвожђе, а материјал 2 је шећер.
Г.  Материјал 1 је плута, а материјал 2 је злато.

Шифра задатка: 
S041049 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
58 (2.7)  ↑ 

Тачан одговор: В

ЗАДАТАК 34.

Колико често се Земља обрне око своје осе?

А.  једном на сваких 12 сати

Б.  једном на свака 24 сата

В.  једном месечно

Г.  једном годишње

Шифра задатка: 
S041208 
Садржинска област
Наука о земљи 
Подобласт
Земља у Сунчевом 
систему
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
51 (2.4) 

Тачан одговор: Б
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ЗАДАТАК 35.

На слици 1 приказана је посуда X испуњена 
материјалом који може бити у чврстом, течном или 
гасовитом стању. Посуда је затворена стакленом 
плочом. Посуда X је стављена наопачке на празну 
посуду Y, као што је приказано на Слици 2.
 

Стаклена плоча је уклоњена. 
Која од доњих слика показује шта ћеш видети, ако је 
материјал у посуди Х у гасовитом стању?

Објасни свој одговор.

Шифра задатка: 
S041060 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
16 (2.1)

Тачан одговор: 
Слика 3 уз објашњење да се гас шири (или повећава волумен) или да ће гас 
испунити посуду (проширити се и заузети облик посуде у којој се налази) или 
да неће имати одређени облик.
Примери:
Гас нема одређени облик.
Гас ће испунити цео простор.
Честице гаса се шире. 
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ЗАДАТАК 36.

На слици је приказана река која тече кроз равницу.
 Пољопривредни радови се обављају на равници и 
поред реке. Постоје предности и недостаци 
обављања пољопривредних радова поред реке. 

А. Опиши једну предност.

Б. Опиши један недостатак.

Шифра задатка: 
S041201 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Грађа Земље, 
физичке 
карактеристике и 
природни ресурси
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
А. 38 (2.4)
Б. 24 (2.2)  ↓

А. Тачан одговор: 
Односи се на доступност воде (за усеве и/или за животиње) или присуство 
плодног тла, или на могућност за узгајање биљака. 
Примери:  
Више воде је добро за наводњавање.
Могу лакше да заливају усеве.
Лакше се долази до воде за животиње.
Вода је доступна.
Тло је плодно.
Плодно тло се накупља сваке године.
Добро је тло за узгој поврћа.
Боље расте летина. 

Б. Тачан одговор: 
Односи се на плављење реке или могућност да вода буде загађена/да носи 
отпад или на могућност да животиње упадну у реку.
Примери:
Река би могла да се излије.
Река може да се излије и да преплави усеве блатом. 
Река може да се излије и да сруши зграде.
Вода може да однесе усеве.
Река може да донесе отпадне материје на газдинство. 
Неки загађивачи са поља могу да се улију у реку.
Вода може бити отровна.
Вода у рекама може да буде прљава и загађена.
Животиње могу да упадну у реку и да настрадају.
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ЗАДАТАК 37.

Калцијум је минерал који помаже твојим костима 
и зубима да буду јаки. Која од ових намирница је 
најбољи извор калцијума?

А. бомбона

Б. пиринач

В. сир

Г. месо

Шифра задатка: 
S031340 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Људско здравље
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
37 (2.1)  ↓ 

Тачан одговор: В

ЗАДАТАК 38.

Која од ових структура стопала највише одговора 
барској птици?

Шифра задатка: 
S031236 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Интеракција са 
животном средином
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
69 (2.3) 

Тачан одговор: Г
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ЗАДАТАК 39.

У многим деловима света нема довољно воде за пиће. 
Опиши два начина како човек може да избегне 
непотребно трошење воде.
  
1._______________________________________

_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

2. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Шифра задатка: 
S031391 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Грађа Земље, 
физичке 
карактеристике и 
природни ресурси
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
A. 51 (2.5) 
Б. 26 (1.8)  ↓
У. 20 (1.7)  ↓

Тачан одговор: 
– Помиње се да не би требало остављати славине отворене (или нешто слично).
Примери:
Не остављати воду да тече.
Угасити воду када се не користи.
Спречити да вода цури из чесме.
– Помињање рециклирања, поновног коришћења или прочишћавања воде.
Примери:
Прочистити филтером воду од прљавштине како би могла да се пије.
Не бацати воду од купања. Користити је за заливање биљака.
Сачувати воду за прилике када нам стварно треба.
Не загађивати реке, како бисмо имали воду за пиће.
Користити воду више пута, за прање пиринча па за прање пода. 
– Помиње конкретан практични начин да се сачува вода или да се умањи 

њена потрошња.
Примери:
Краће се туширати.
Бити пажљив и не расипати воду.
Не играти се са прскалицама за воду.
Прати кола само један пут месечно.
Не користити воду за ствари попут пуњења свог базена.
Ставити забрану на заливање свог травњака.
Заливати башту увече.
Користити мање воде за прање руку.
Користити мању количину воде за WC. 
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ЗАДАТАК 40.

Слика 1 и Слика 2 приказују исти пар очију у 
различитим спољашњим условима. 
По чему се разликују спољашњи услови на Слици 1 и 
Слици 2?

А. Светлост је јача на Слици 1.

Б. Светлост је јача на Слици 2.

В. Температура је виша на Слици 1.

Г. Температура је виша на Слици 2.

Шифра задатка: 
S031361 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Интеракција са 
животном средином
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
52 (2.5) 

Тачан одговор: Б
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A Температура је виша на Слици 2.
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ЗАДАТАК 41.

Марина је пронашла неколико пуноглаваца и рибу у 
бари, као што је приказано горе.
Како су пуноглавци доспели тамо?

А. Они су се излегли из јаја које риба положила у бари.
Б. Они су се формирали од блата са дна баре.
В. Они су настали од материјала растворених у 

барској води.
Г.  Они су се развили из јаја које су жабе положиле у бару.

Шифра задатка: 
S031001 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Животни циклуси, 
размножавање 
и наслеђивање
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
77 (2.1) 

Тачан одговор: Г
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Који исказ је тачан о живим бићима и неживим стварима?

a Само жива бића могу да се повећавају, неживе ствари не могу.

A Само жива бића могу да се крећу, неживе ствари не могу.

b Само жива бића се размножавају, неживе ствари не могу.

A Само жива бића мењају свој облик, неживе ствари не могу.
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ЗАДАТАК 42.

Шта је од наведеног смеша?

А. слана вода

Б. шећер

В. водена пара

Г. со

Шифра задатка: 
S031410
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
57 (2.3)  ↓

Тачан одговор: А

ЗАДАТАК 43.

Доле су наведени материјали који могу да горе и неки 
који не могу. Ставите Х у квадратић поред материјала 
који може да гори. 
(Можеш ставити Х у више од једног квадратића.)

  вода
  дрво
  песак
  бензин
  ваздух

Шифра задатка: 
S031421 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
77 (2.4)  ↑

Тачан одговор: 
Дрво и бензин (ни један други материјал није обележен).
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ЗАДАТАК 44.

Вруће кувано јаје је стављено у чашу хладне воде. 
Шта се дешава са температуром воде и јајета?

А. Вода постаје хладнија, а јаје постаје топлије.

Б. Вода постаје топлија, а јаје постаје хладније.

В. Температура воде остаје иста, а јаје постаје хладније.

Г. И вода и јаје постају топлији.

Шифра задатка: 
S031298 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори и ефекти 
енергије
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
39 (2.4) 

Тачан одговор: Б

ЗАДАТАК  45.

Цртеж приказује два вагона, на којима се налази по 
магнет. Вагони се приближе, а затим пусте. 
Опиши шта ће се десити са вагонима. 
(Да би објаснио свој одговор, можеш нацртати слику.

Шифра задатка: 
S031076 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори енергије и 
њени ефекти
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
36 (2.5)

Тачан одговор: Односи се на то да се кола одбијају једна од других, одвајају 
се, или се не привлаче међусобно (или нешто слично). [Може се дати и цртеж].
Примери:
Магнети ће се одбити, јер се два северна пола одбијају.
Одгурнуће једна друга.
Кола ће се раздвојити.
Ова кола се неће приближити.
Нису север-југ и неће се приближити.
Север и север ће се одбити и кола ће се окренути.
Ако се једна кола окрену, онда ће се кола привући. 
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Која тврдња тачно објашњава зашто имамо дан и ноћ на Земљи?

a Сунце кружи око Земље.

A Земља кружи око Сунца.

b Земља се окреће око своје осе.

A Сунце се окреће око своје осе.
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Цртеж приказује два вагона, на којима се налази по магнет. Вагони се 
приближе, а затим пусте.

Опиши шта ће се десити са вагонима.

(Да би објаснио свој одговор, можеш нацртати слику.)

S SNN

79

99

70

10

Б

Г

34

35

* Такође, могу 
да наведу да се 
једна кола могу 
окренути тако да 
се северни и јужни 
пол могу привући.
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ЗАДАТАК 46.

Која тврдња тачно објашњава зашто имамо дан и ноћ?

А. Сунце кружи око Земље.

Б. Земља кружи око Сунца.

В. Земља се окреће око своје осе.

Г. Сунце се окреће око своје осе.

Шифра задатка:
 S031275  
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Земља у Сунчевом 
систему
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
37 (2.6)

Тачан одговор: В

ЗАДАТАК 47.

Четири различита термометра су коришћена за 
мерење температуре воде у четири различите посуде.
Који термометар показује температуру најтоплије 
воде?

Шифра задатка: 
S041311 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори и ефекти 
енергије
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
96 (1.0)  ↑ 

Тачан одговор: Б
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Биљке користе енергију директно од сунца.

За шта биљке користе сунчеву енергију?

a за стварање хране

A за распршивање семена

b за ђубрење земљишта

A за заштиту од инсеката
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Марица игра игру „Човече не љути се“ са својим другом који има грип.

Напиши један начин на који Марица може да избегне да се зарази грипом 
од друга.
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ЗАДАТАК 48.

Биљке користе енергију директно од сунца. 
За шта биљке користе сунчеву енергију?

А. за стварање хране

Б. за распршивање семена

В. за ђубрење земљишта

Г. за заштиту од инсеката

Шифра задатка: 
S041178 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Екосистеми
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
69 (2.6)  ↑ 

Тачан одговор: А

ЗАДАТАК 49.

Марица игра „Човече не љути се“ са својим другом 
који има грип. 
Напиши један начин на који Марица може да избегне 
да се зарази грипом од друга.

Шифра задатка: 
S041182 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Људско здравље
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
42 (2.7)

Тачан одговор:  Наводи се једна прихватљива тврдња.
Примери:
Марица може да опере руке.
Марица може да покрије нос и уста маском.
Марица може да замоли другарицу да стави маску.
Марица може да избегне да другарица кашље или кија или издише ваздух у 
њеном правцу.
Марица може да каже другарици да покрије уста када кашље или кија.
Марица може да носи рукавице.
Марица не треба да додирује лице.
Марица не треба да дели храну или да пије из исте чаше са другарицом.
Марица не треба да додирује исте предмете као њен друг.
Марица не треба да се рукује са другом.
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ЗАДАТАК 50.

На доњој слици је приказан ланац исхране.

Који однос предатор – плен је исправан?

А. риба (предатор) − фока (плен) 

Б. зелене алге (предатор) − планктон (плен)

В. риба (предатор) − планктон (плен)

Г. фока (предатор) − кит убица (плен)
 

Шифра задатка: 
S041180 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Екосистеми
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
66 (2.4)  ↑ 

Тачан одговор: В

Р4_Свеска_5 Страна 28

На доњој слици је приказан ланац исхране.

Који однос предатор-плен је исправан?

a риба (предатор)–фока (плен)

A зелене алге (предатор)–планктон (плен)

b риба (предатор)–планктон (плен)

A фока (предатор)–кит убица (плен)
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зелене алге планктон риба фока кит убица

Шта је кондензација?

a промена течног стања у чврсто стање

A промена чврстог стања у течно стање 

b промена чврстог стања у гасовито стање

A промена гасовитог стања у течно стање
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Шта је кондензација?

А. промена течног стања у чврсто стање

Б. промена чврстог стања у течно стање

В. промена чврстог стања у гасовито стање

Г. промена гасовитог стања у течно стање

Шифра задатка: 
S041187 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
28 (2.5) 

Тачан одговор: Г
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ЗАДАТАК 52.

На сликама су приказане лобање тигра и пацова.
 

Тигар има веома велике зубе који се зову очњаци. 
Пацов има велике зубе, који се зову секутићи. 
Тигар и пацов једу различите врсте хране. 

А. За шта тигар користи очњаке?
______________________________________________

Б. За шта пацов користи секутиће? 
______________________________________________

Шифра задатка: 
S041013 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Карактеристике 
живих бића 
и животни процеси
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
A. 26 (2.0)  ↓
Б. 30 (2.2)  ↑

Тачан одговор: А
Наводи се да тигар користи очњаке за комадање (убадање, држање, кидање, 
убијање, цепање) улова.

Примери:
Тигар користи очњаке да би држао плен и да би га убио.
Тигар убада плен очњацима и кида месо.
Тигар користи очњаке да би убио плен.
Он загризе животињу и убија је.
Тигар користи очњаке да би хватао плен.

Тачан одговор: Б
Наводи се да пацов користи секутиће за глодање (грицкање) хране или за 
убијање плена.

Примери:
Пацов користи секутиће да би глодао орахе, зрна, месо и поврће.
Користе зубе да би грицкали храну.
Пацов користи секутиће да би гризао чврсту храну.
Да би одгризао главу плену.
Користе их да би убијали мале птице.
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ЗАДАТАК 53.

Која врста енергије је потребна за рад горе 
приказаних предмета?

Шифра задатка: 
S041067 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори енергије и 
њени ефекти
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
64 (2.4)

Тачан одговор: 
Наводи се да електрична енергија покреће ове предмете.

Примери: 
Покреће их електрична енергија.
Они се укључују у струју.
Струја. 
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Која врста енергије је потребна за рад горе приказаних предмета?
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лампа компјутер пегла

Милена има вагу и четири коцке (1, 2, 3, 4). Коцке су направљене од 
различитих материјала.

Она ставља две коцке истовремено на вагу и посматра следеће резултате.

Шта Милена може да закључи о тежини коцке 2?

a Она је тежа него коцке 1, 3 и 4.

A Она је тежа од коцке 1, али је лакша него коцке 3 и 4.

b Она је тежа од коцке 3, али је лакша него коцке 1 и 4.

A Она је тежа од коцке 4, али је лакша него коцке 1 и 3.
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ЗАДАТАК 54.

Милена има вагу и четири коцке (1, 2, 3, 4). Коцке су 
направљене од различитих материјала. Она ставља две 
коцке истовремено на вагу и посматра следеће резултате.
 

Шта Милена може да закључи о тежини коцке 2?

А. Она је тежа него коцке 1, 3 и 4.

Б. Она је тежа од коцке 1, али је лакша него коцке 3 и 4.

В. Она је тежа од коцке 3, али је лакша него коцке 1 и 4.

Г. Она је тежа од коцке 4, али је лакша него коцке 1 и 3.

Шифра задатка: 
S041305 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Силе и кретање
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
49 (2.8) 

Тачан одговор: А
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Која врста енергије је потребна за рад горе приказаних предмета?
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Милена има вагу и четири коцке (1, 2, 3, 4). Коцке су направљене од 
различитих материјала.

Она ставља две коцке истовремено на вагу и посматра следеће резултате.

Шта Милена може да закључи о тежини коцке 2?

a Она је тежа него коцке 1, 3 и 4.

A Она је тежа од коцке 1, али је лакша него коцке 3 и 4.

b Она је тежа од коцке 3, али је лакша него коцке 1 и 4.

A Она је тежа од коцке 4, али је лакша него коцке 1 и 3.
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ЗАДАТАК 55.

Милорадова учитељица ставља три предмета на сто, 
као што је доле приказано. 
Она их ређа према величини.

Милорад мисли да су већи предмети тежи. Да ли се 
слажеш са њим?
(Означи један квадратић.)
  Да 
  Не
Објасни свој одговор.

Шифра задатка: 
S041048 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
72 (2.3)  ↑

Тачан одговор: 
Не, са објашњењем заснованим на тежини/густини материјала.
Примери:
Стиропор је много већи него друга два предмета, а вероватно није тежак као они.
Цигла је мања по величини али је вероватно тежа него стиропор.
Стиропор има најмању густину, али је већи од друга два предмета.
Цигла има већу густину од стиропора.
Предмет попут цигле је мањи и тежи јер стиропор има у себи ваздух, док 
цигла нема.       
Стиропор је највећи, али и најлакши. Цигла је друга по величини, али је 
најтежа.
Зависи од којег материјала је направљен предмет.
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Милорадова учитељица ставља три предмета на сто, као што је доле 
приказано. Она их ређа према величини.

Милорад мисли да су већи предмети тежи. 

Да ли се слажеш са њим? 

(Означи један квадратић.)

C Да

C Не

Објасни свој одговор.
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ЗАДАТАК 56.

Напиши један облик енергије који Земља добија од 
Сунца.

Шифра задатка: 
S041110 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Земља у Сунчевом 
систему
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
61 (2.1)  ↑

Тачан одговор: 
– Односи се на светлост (сунчеву светлост).
Примери: Обезбеђује нам светло. Светлост. Светлосну енергију. Сунчеву 
светлост.
– Односи се на топлоту.
Примери:  безбеђује нам топлоту. Топлоту. Сунце даје топлоту и греје нас. 
Топлоту и притисак. Топлоту. Врућину. 
– Односи се на соларну енергију.
Пример: Соларну енергију.

ЗАДАТАК 57.

Рефлектор обасјава девојчицу на позорници.

Дуж које линије ће се видети сенка?

А. А

Б. Б

В. В

Г. Г

Шифра задатка: 
S041069 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори и ефекти 
енергије
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
60 (2.8) 

Тачан одговор: Б
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Дуж које линије ће се видети сенка?
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ЗАДАТАК 58.

Смер тока реке зависи од

А.   дужине реке

Б.   нагиба земљишта

В.   врсте стене преко које вода тече

Г.   положаја Северног пола
 

Шифра задатка: 
S041100 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Процеси на Земљи, 
циклуси и историја 
Земље
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији 
55 (2.6)  ↑ 

Тачан одговор: Б

ЗАДАТАК 59.

Вода из које је претходно одстрањена со, да би могла 
да служи за пиће, највероватније потиче из 

А. подземља

Б. реке 

В. језера

Г. мора

Шифра задатка: 
S041092 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Грађа Земље, 
физичке 
карактеристике и 
природни ресурси
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
73 (2.1)  ↑ 

Тачан одговор: Г
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ЗАДАТАК 60.

Која од ових животињских врста има младунче које 
изгледа скоро исто као одрасла јединка?

А. мољац

Б. човек 

В. жаба

Г. лептир

Шифра задатка: 
S031254 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Животни циклуси, 
размножавање и 
наслеђивање
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
45 (2.5)  ↓

Тачан одговор: Б 

ЗАДАТАК 61.

Неке животињске врсте су веома ретке. На пример, 
постоји врло мало сибирских тигрова. 
Ако су сви преостали сибирски тигрови женке, шта ће 
се највероватније десити?

А. Женке ће наћи мужјака друге врсте да се паре са 
њим и родиће још сибирских тигрова.

Б. Женке ће се међусобно парити и родиће још 
сибирских тигрова.

В. Женке ће моћи да рађају само женске сибирске 
тигрове.

Г.  Женке више неће моћи да рађају сибирске тигрове 
и њихова врста ће изумрети.

Шифра задатка: 
S031266 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Животни циклуси, 
размножавање и 
наслеђивање
Когнитивна област
Резоновање
Проценат тачних 
одговора у Србији
58 (2.3)  ↑

Тачан одговор: Г
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ЗАДАТАК 62.

Одговори на следећа питања, на основу датих слика 
животиња. 

Напиши име одговарајуће животиње на линији испод 
питања.

Која животиња има унутрашњи скелет и даје млеко за 
своје младунце?
_________________________________________

Која животиња има спољашњи скелет и три пара 
ногу?
_________________________________________

Која животиња има меко тело и нема скелет?
_________________________________________ 

Шифра задатка: 
S031233 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Карактеристике 
живих бића и 
животни процеси
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
51 (2.6)  ↓

Тачан одговор: 
Препознаје све три животиње и наводи их тачним редом: мајмун, скакавац, 
хоботница.
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Одговори на следећа питања, на основу датих слика животиња. Напиши 
име одговарајуће животиње на линијама испод питања.

Која животиња има унутрашњи скелет и даје млеко за своје младунце?

______________________________

Која животиња има спољашњи скелет и три пара ногу?

______________________________

Која животиња има меко тело и нема скелет?

______________________________

мајмун крокодил

скакавац хоботница

7971

99

70
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16
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ЗАДАТАК 63.

Крупна со и ситна со су стављене у воду, а затим 
промешане, као што је приказано на слици.
 

Која тврдња је тачна? 

(Означи један квадратић.)

  Крупна со ће се брже растворити.

  Ситна со ће се брже растворити.

  Обе ће се растворити за исто време.

Објасни свој одговор. 

Шифра задатка: 
S031204
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Класификација и 
својства материјала
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
52 (2.2)  ↑

Тачан одговор:
Ситна со уз објашњење засновано на томе да се ситне честице брже 
растварају (или слично).

Примери:
Ситна со има кристале мање величине, тако да се она брже раствара.
Крупна со је у већим комадима који се не растварају добро.
Ситна со је већ уситњена.
Ситна со је уситњена у прах.
Ситна со је мања и лакше се раствара, док је крупна со већа и теже се 
раствара.
Ситна со се раствара брже јер није у крупним зрнима и треба само да се 
раствори. Од крупне соли мора прво да се направи ситна. 
Ситна со је у праху и синтија је.
Мала су зрнца, нису велика.
Јер ситна со није у крупним зрнима.
Ситна со је у мањим комадима.
Ситна со ће се растворити брже јер је финија. 
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Крупна со и ситна со су стављене у воду, а затим промешане, као што је 
приказано на слици.

Која тврдња је тачна?

(Означи један квадратић.)

C Крупна со ће се брже растворити.

C Ситна со ће се брже растворити.

C Обе ће се растворити за исто време.

Објасни свој одговор.

Крупна со Ситна со

S07_04
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ЗАДАТАК 64.

Метална и дрвена кашика су коришћене да се 
промеша врела супа у лонцу. Након неколико минута, 
металан кашика је постала топлија него дрвена 
кашика.

Чиме објашњаваш ово?

А.  Метал је увек топлији од дрвета.
Б.  Метал проводи топлоту боље него дрво.
В.  Метал проводи електрицитет боље него дрво.
Г.   Метал загрева воду боље него дрво.

Шифра задатка: 
S031273 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори и ефекти 
енергије
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
68 (2.7)  ↑ 

Тачан одговор: Б

ЗАДАТАК 65.

Наведи једну појаву коју си видео, а која показује да 
се сунчева светлост састоји од различитих боја.

Шифра задатка: 
S031299 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори енергије и 
њени ефекти
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
63 (2.4)  ↑

Тачан одговор: 
Односи се на призму (или нешто слично).
Примери:
Светлост која се пресијава у сломљеном стаклу.
Светлост која сија у комаду кристала.
Сунчева светлост је сијала у моје наочари и имала је различите боје. 
Ставио-ла сам призму на сунце и појавила се дуга.
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Тачан одговор:
– Односи се на дугу.
– Односи се на излазак или залазак сунца.
Примери:
Када сунце залази.
Излазак и залазак сунца.
При изласку и заласку сунца небо постаје црвено. 

Други тачни одговори.
Примери:
Мехури од сапунице.
Нафтне мрље.

ЗАДАТАК 66.

Многе птице леже на својим јајима све док се из њих 
не излегу птићи. Који је најважнији разлог због којег 
птице леже на својим јајима?

А. да задрже јаја унутар гнезда

Б. да одрже топлоту јаја 

В. да заштите јаја од ветра

Г. да заштите јаја од кише

Шифра задатка: 
S031281 
Садржинска област
Жива природа
Подобласт
Интеракција са 
животном средином
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
87 (1.8)  ↑ 

Тачан одговор: Б
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ЗАДАТАК 67.

На следећој слици је приказана сијалица која је 
повезана са батеријом у струјном колу. Који ће од 
следећих предмета повезаних са Тачком 1 и Тачком 2 
омогућити сијалици да сија?
 

А. челични ексер

Б. пластична кашика

В. гумице за тегле

Г. дрвени штапић

Шифра задатка: 
S031077 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Извори и ефекти 
енергије
Когнитивна област
Примена знања
Проценат тачних 
одговора у Србији
76 (2.2)  ↑ 

Тачан одговор: А
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Због чега ће предмет пасти на земљу када га испустиш из руке?

a због магнетне силе

A због силе Земљине теже

b због отпора ваздуха

A зато што га је твоја рука гурнула
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На следећој слици је приказана сијалица која је повезана са батеријом 
у струјном колу. Који ће од следећих предмета повезаних са Тачком 1 и 
Тачком 2 омогућити сијалици да сија?

a челични ексер

A пластична кашика

b гумица за тегле

A дрвени штапић

Тачка 1

Тачка 2

Б

Г

Б

Г

21

22

ЗАДАТАК 68.

Због чега ће предмет пасти на земљу када га испустиш 
из руке?

А. због магнетне силе

Б. због силе Земљине теже

В. због отпора ваздуха

Г. зато што га је твоја рука гурнула

Шифра задатка: 
S031311 
Садржинска област
Нежива природа
Подобласт
Силе и кретање
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
62 (3.0)

Тачан одговор: Б 
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ЗАДАТАК 69.

Ваздух је важан за многе процесе. 
На које два начина човек користи ваздух? 

1. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Шифра задатка: 
S031088 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Грађа Земље, 
физичке 
карактеристике и 
природни ресурси 
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
1. 79 (2.1)  ↑
2. 28 (2.0)  ↑
Укупно: 24 (1.8)  ↑

Тачан одговор: 
– Наводи се да је ваздух (кисеоник) неопходан за дисање.
Примери:
Људи дишу ваздух.
У њему има кисеоника.
– Наводи се да је ваздух (кисеоник) неопходан за ватру, за сагоревање.
Примери:
Ваздух се користи за ватру.
Да би горело дрво.
– Наводи се да се ваздух користи да би се надувавале ствари.
Примери:
Да би се надували балони.
Да би се надувале гуме.
За надувавање ствари.
– Наводе се ефекти који су последица померања или притиска ваздуха.
Примери:
Ваздух је потребан да би летели авиони.
За ветрењаче.
За вентилаторе.
Ако не би било ваздушног притиска наше тело би експлодирало.
Други тачни одговори. 
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ЗАДАТАК 70.

За коју од наведених промена земљишта се узрок 
налази у природи?

А. Губитак минерала из земљишта настао због 
земљорадње.

Б. Формирање голети услед сечења дрвећа.

В. Поплаве земљишта услед изградње бране.

Г.  Испирање минерала из земљишта услед великих 
киша.

Шифра задатка: 
S031389 
Садржинска област
Наука о Земљи
Подобласт
Грађа Земље, 
физичке 
карактеристике и 
природни ресурси
Когнитивна област
Знање
Проценат тачних 
одговора у Србији
34 (2.1)  ↓

Тачан одговор: Г
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КОМЕНТАРИ О ПОСТИГНУЋУ 
УЧЕНИКА ИЗ СРБИЈЕ НА 

ПОЈЕДИНИМ ЗАДАЦИМА ИЗ ТЕСТА ТИМСС 2011

У претходним пoглављима су представљена просечна постигнућа наших 
ученика према различитим критеријумима, као и постигнућа на појединач-
ним задaцима. На основу њих смо издвојили задатке на којима су наши уче-
ници имали просечна постигнућа изнад, око и испод међународног просека 
(по два примера за сваку категорију)�. Други критеријум је био и заступљеност 
задатака из свих садржинских области.

Анализа задатака на којима су наши ученици имали изнадпросечна по-
стигнућа

 Задатак S0551100 (Задатак 22) припада садржинској области Наука о Земљи 
у делу Грађа Земље, физичке карактеристике и природни ресурси. Овим за-
датком се испитује знање ученика о коришћењу природних ресурса. У пи-
тању је задатак вишеструког избора, са четири понуђена одговора. Наши 
ученици су у решавању овог задатка били веома успешни (68%), одмах по-
сле ученика из Аустрије. Према наставном програму ово градиво се изу-
чава у четвртом разреду у оквиру наставне теме Рад, енергија, производња 
и потрошња. Претпостављамо да би број тачних одговора био још већи 
да је уместо „снаге реке на водопаду“, у задатку писало „снага планинске 
реке“. У нашој наставној пракси се утврђује разлика између планинских и 
равничарских река, приликом чега се истиче снага планинских река. Осим 
тога, у наставној пракси и уџбеницима се најчешће као пример коришћења 
обновљивих извора енергије наводи пример коришћења снаге планинских 
река за производњу електричне енергије. Стога сматрамо, пошто је у пи-
тању област знања, да је један део ученика који су ово знали на нивоу репро-
дукције приликом решавања задатка био ометен појмом снаге водопада.

 Задатак S031299 (Задатак 65) припада садржинској области Нежива приро-
да у делу Извори енергије и њени ефекти. Овим задатком се испитује знање 
ученика о компонентама сунчеве светлости. Задатак је отвореног типа. Као 
тачни одговори су признавани они који се односе на призму, дугу, залазак и 
излазак сунца, балон од сапунице, нафтну (уље) мрљу. Наши ученици су у 
решавању овог задатака били веома успешни (63%), одмах после ученика из 
Сингапура. Анализом одговора наших ученика установили смо да је њихов 
најчешћи тачан одговор био „дуга“. Разматрајући овај податак треба узети у 
обзир чињеницу да су тестирани ученици четвртог разреда у оквиру ТИМСС 
2011, у другом разреду похађали наставу по наставном програму који је 

5.
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садржао наставну јединицу Дуга (Правилник о наставном плану и програму 
за први и други разред основног образовања и васпитања, 2004). Поред тога 
што су се са овим садржајем ученици упознали у оквиру наставе реализо-
ване према тада важећем наставном програму, остављамо и простор за мо-
гућност да се један број ученика приликом решавања овог задатка ослањао 
највише на сопствено искуство са овом природном појавом. Напомињемо 
да у важећем наставном програму оваква наставна јединица не постоји, већ 
се наши ученици са овим садржајем упознају само у четвртом разреду у 
оквиру једне наставне јединице Материјали и светлосна пропустљивост.

Анализа задатака на којима су наши ученици имали просечна постигнућа

 Задатак S031076 (Задатак 45) припада садржинској области Нежива природа 
у делу Извори енергије и њени ефекти (топлота, светлост, електрицитет, 
магнетизам). Овим задатком се испитује да ли ученици умеју да закључе на 
нерутинском примеру шта ће се десити када се приближе исти полови маг-
нета. У питању је задатак отвореног типа. У задатку је дата могућност да се 
као објашњење нацрта слика, што је један број наших ученика искористио. 
Проценат наших ученика који су тачно решили овај задатак (36%) био је 
око међународног просека. Према наставном програму наши ученици ово 
градиво изучавају у трећем разреду у оквиру наставне јединице Магнетна 
својства материјала (природни магнети, могућност намагнетисавања тела 
и особине које тада испољавају, док је у четвртом разреду овај садржај за-
ступљен у оквиру испитивања својстава материјала. Напомињемо да се у 
наставном програму нигде експлицитно не помињу магнетни полови и од-
бијање и привлачење истих, односно различитих полова магнета. Сам при-
мер који је наведен, и ако није искуствено близак ученицима (на вагону се 
налази магнет), није тешко повезати са уобичајеним примером када се при-
ближе исти полови два магнета, што је резултирало успешним решавањем 
задатка. 

 Задатак S041182 (Задатак 49) припада садржинској области Жива природа 
у делу Људско здравље. Овим задатком се испитује да ли ученици умеју у 
свакодневној ситуацији да примене своје знање, како би заштитили своје 
здравље. Тачно решење је уколико је ученик навео бар један од начина 
којим би се заштитило здравље у датој ситуацији. Проценат наших ученика 
који су тачно решили овај задатак (42%) био је око међународног просека. 
Сматрамо да је проценат тачних одговора наших ученика могао бити већи с 
обзиром на то да је било довољно навести један од могућих начина (прање 
руку, ношење маске, некоришћење исте чаше, стављање руке на уста и сл.), 
али са друге стране је и очекиван овакав проценат тачних одговора с об-
зиром на то да у нашем наставном програму на овај садржај није стављен 
акценат у оној мери у којој је то учињено у ТИМСС програму. Од када је 
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школске 2003/2004. године укинут предмет Познавање природе садржаји 
који се односе на упознавање људског тела и заштиту здравља експлицитно 
се наводе само у наставној теми у четвртом разреду – Човек део природе.

Анализа задатака на којима су наши ученици имали постигнућа испод просека

 Задатак S041201 (Задатак 36) припада садржинској области Наука о Земљи 
у делу Грађа Земље, физичке карактеристике и природни ресурси. Овим за-
датком се испитује да ли ученици умеју на уобичајеном примеру да наведу 
предност и недостатке близине реке за пољопривредне радове. Према на-
ставном програму садржај који се испитује овим задатком налази се у ок-
виру различитих тема у програмима свих разреда − од везе живе и неживе 
природе, преко култивисаних станишта, до људских делатности (пољоприв-
реда). Задатак је отвореног типа и садржи два захтева (под А и Б). Проце-
нат наших ученика који су тачно одговорили на захтев под А (38%) био је 
око међународног просека, док то није случај са захтевом под Б. Проценат 
тачних одговора на други захтев био је (24%) испод међународног просека. 
Сматрамо да се једно од могућих објашњења разлике у процентима тачних 
одговора на ова два захтева налази у нашој наставној пракси и уџбеницима, 
који истичу предности положаја пољопривредних добара поред река (плод-
но земљиште, наводњавање и сл.) уз ређе навођење и дискутовање могућих 
неповољних утицаја таквог положаја. 

 Задатак S031044 (Задатак 10) припада садржинској области Наука о Земљи 
у делу Земља у Сунчевом систему. То је садржај ТИМСС програма који се 
не подудара са нашим наставним програмом до четвртог разреда основне 
школе, о чему смо већ писали у првом поглављу. И поред тога, одабрали 
смо овај задатак јер је проценат ученика који су га тачно решили значајан, 
иако је испод међународног просека, узимајући у обзир да је у питању гра-
диво које се не изучава у првом циклусу основног образовања. Поред тога, 
овај задатак је сврстан у област резоновања. Од ученика се захтевало да 
на основу цртежа закључе о којим небеским телима је реч. Пошто се при-
знавао као тачан одговор само онај који је обухватао тачно означена сва 
три небеска тела, могућност погађања је била мала. То значи да је 39% на-
ших ученика знало да реши овај задатак, без обзира на то што садржај који 
он испитује није део нашег наставног програма. Морамо да приметимо да 
су наши ученици били успешнији у решавању овог задатака него у реша-
вању појединих задатака који се односе на садржаје које изучавају у школи. 
Анализом постигнућа ученика приметићете сличну појаву код још неких 
задатака. Ова појава имплицира различите врсте преиспитивања. Да ли се 
разлог за овакав резултат налази у неформалном образовању ученика? Да 
ли је овај садржај посебно занимљив (пријемчив) за ученике? Да ли један 
број учитеља обрађује са ученицима ову тему без озира на то што се она не 
налази у наставном програму? Који су њихови разлози за то? 
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ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА ИЗ ТЕСТОВА 
ТИМСС 2003 И ТИМСС 2007

Припремили смо избор задатака из претходних циклуса ТИМСС тестирања, 
који се разликују од објављених задатака из ТИМСС 2011, а сматрамо да на-
ставницима може бити корисно да имају увиде и у њих. Критеријуми за избор 
су били следећи:

– испитују садржаје које постоје у нашем наставном програму, али на њих 
није стављен посебан акценат,

– концепција задатака је другачија од оне која је заступљена у задацима који 
се налазе у нашим уџбеницима.

6.

Задатак из области Жива природа испитује да ли ученици своје знање о томе да потом-
ство личи на своје родитеље умеју да примене на примеру из свакодневног живота.

ЗАДАТАК 1.

Неки људи имају равну косу, а неки коврџаву косу. 
Шта одлучује да ли ће се особа родити са коврџавом 
или равном косом?

А. тип косе њихових родитеља

Б. тип косе коју имају њихова браћа и сестре

В. боја косе те особа

Г. боја коже те особе

ТИМСС 2007
Шифра задатка: 
S031264
Садржинска област
Жива природа
Когнитивна област
Примена знања

Тачан одговор: А
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Задатак из области Жива природа испитује да ли ученици разумеју да се 
организми исте врсте међусобно размножавају. 

ЗАДАТАК 2.

Могу ли храст и сунцокрет заједно да створе дрво 
храста са цветом сунцокрета?

(Обележи један квадратић.)

  Да

  Не
Образложи свој одговор.

ТИМСС 2007
Шифра задатка: 
S031270
Садржинска област
Жива природа
Когнитивна област
Резоновање

Тачан одговор: 
НЕ са тачним објашњењем које се односи на то да различите врсте не могу да 
се размножавају (експлицитно или имплицитно).

Примери:

Храст и сунцокрет су различите врсте.
Различите врсте се не размножавају.
Само иста врста се размножава.
Храст нема одговарајући полен. 

Нeтaчaн oдгoвoр: 
НЕ без објашњења или са нетачним објашњењем (може садржати тачну тврдњу 
која није одговор на питање).
Примери: 
Дрво је превише велико. Нема цвећа на дрвету. Зато што то не би било 
природно. Зато што се не слажу. Храст има жирове. Сунцокрет не расте на 
дрвећу. Храст је већ имао цветове. Не можете их мешати. 

Нeтaчaн oдгoвoр: ДА, без објашњења или са нетачним објашњењем. 
Примери:
Зато што обоје имају семе. Биљке се могу укрстити.
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Задатак из области Нежива природа испитује да ли ученици закључују на новом 
примеру да материјали различитог агрегатног стања на различите начине 
заузимају простор.

ЗАДАТАК 3.

Сликa гoрe пoкaзуje кутиjу кoja сaдржи мaтeриjaл кojи 
би мoгao дa будe у чврстoм, тeчнoм или гaсoвитoм 
стaњу. Maтeриjaл из кутије са слике je зaтим стaвљeн у 
кутиjу кoja je чeтири путa вeћa.

Пoглeдaj сликe испoд. Oнe пoкaзуjу кaкo ћe рaзличитe 
врстe мaтeриjaлa изглeдaти кaдa их стaвитe у вeћу 
кутиjу.
A. Уoчи кoja сликa прикaзуje чврстo, кoja тeчнo, a 
кoja гaсoвитo стaњe. (Нaпиши рeчи чврстo, тeчнo или 
гaсoвитo нa линиjи пoрeд свaкe сликe. Кoриститe свaку 
рeч сaмo jeднoм.)

Б. Oбjaсни свoje oдгoвoрe.

ТИМСС 2003
Шифра задатка: 
S031372

Садржинска област
Нежива природа
Когнитивна област
Резоновање
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А. Тачан одговор: 
Тaчнo уoчeнa свa 3 стaњa: Teчнo стaњe – Чврстo стaњe – Гaсoвитo стaњe.

Б. Тачан одговор: 
Oбjaшњeњe сe oднoси нa нajмaњe jeдну oсoбину oд свa три стaњa кoja их 
рaзликуje:
Teчнo: тeчe (или зaузимa oблик пoсудe); нe мoжe сe сaбити; имa oдрeђeну или 
стaлну зaпрeмину; трaжи нajнижи нивo (или сличнo).
Чврстo: зaдржaвa oдрeђeни или стaлaн oблик (зaпрeмину); чврст je (прeдмeт); 
нe мoжe сe сaбити.
Гaсoвитo: шири сe или мoжe дa сe сaбиje (кaкo би испуниo пoсудe рaзличитих 
вeличинa или oбликa); мoжe дa сe шири, мoжe дa рaстe (или сличнo).

Примeри:
Teчнoст мoжe дa зaузмe билo кojи oблик; чврстo стaњe je тврдo; гaс мoжe дa 
зaузмe мнoгo прoстoрa.
Teчнoст тeчe и трaжи нajнижи нивo; чврстo зaузимa исти oблик; гaс зaузимa 
цeo прoстoр.
Teчнoст би тeклa нa дoлe и прeкрилa цeлo днo; чврстo имa свoj фoрмирaни 
oблик и oстaвљa мaлo прoстoрa нa дну; гaс би сe прoшириo.
Вoдa нe мoжe дa сe сaбиje; чврстo je нeки прeдмeт; вaздух мoжe дa сe сaбиje.

Делимично тачан одговор: Oдгoвoр укључуje oсoбинe кoje тaчнo 
дeфинишу нajмaњe jeдaн oд стaњe (тeчнo, чврстo или гaсoвитo) aли нe свa три. 
Примeри:
Чврстo стaњe oстaje истo, гaсoви иду свудa.
Teчнoсти тeку, гaсoви испaрaвajу; чврсти прeдмeти сe нe пoмeрajу.
Чврстo стaњe oстaje истo. Гaсoви сe дo крaja ширe.
Teчнoсти и гaсoви oбoje зaузимajу oблик пoсудe; чврсти прeдмeти имajу 
кoнaчaн oблик.

Нетачан одговор: Oднoси сe нa пoсмaтрaњa, упoтрeбe или примeрe 
чврстoг, тeчнoг или гaсoвитoг стaњa, aли нeaдeквaтнo кao oдгoвoр нa питaњe.
Примeри:
Teчнoст je вoдa; чврстo je пaрчe дрвeтa; гaс je кисeoник.
Чврстo je тeжe.
Циглe су прaвљeнe чврстe.
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Задатак испитује експерименталну логику ученика, а такви задаци се веома 
ретко користе у нашој наставној пракси. У нашим уџбеницима су заступљени 
примери експеримената и упутства за њихово извођење, како би се показала 
или доказала одређена природна појава, док се и у уџбеницима и у самој 
наставној пракси ретко инсистира на томе да ученик сам осмишљава 
експеримент којим би се доказала или показала одређена природна појава.

ЗАДАТАК 4.

Moрскa трaвa кoja рaстe у oкeaну нe мoжe чeстo дa 
сe нaђe кaкo рaстe у кaмeним удубљeњимa – рупaмa 
у стeнaмa кoje су испуњeнe oкeaнскoм вoдoм пoслe 
висoкe плимe.
Чeтири учeникa жeлe дa сaзнajу дa ли мoрскa трaвa нe 
рaстe у кaмeним удубљeњимa зaтo штo je вoдa у њима 
сувишe слaнa. Свaкo oд њих je пoстaвиo eкспeримeнт 
кaкo би тeстирao oву идejу. Сликe испoд прикaзуjу кaкo 
су oни пoстaвили свoje eкспeримeнтe.
Кoja пoстaвкa je нajбoљa зa тeстирaњe идeje дa мoрскa 
трaвa нe мoжe дa рaстe у врлo слaнoj oкeaнскoj вoди?

ТИМСС 2007
Шифра задатка: 
S031431

Садржинска област
Жива природа
Когнитивна област
Резоновање

Тачан одговор: В
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Задатак испитује колико ученици умеју на новом примеру да примене своје 
знање о томе где усеви најбоље успевају у односу на различите природне 
услове, пре свега у односу на различите карактеристике земљишта. 

ЗАДАТАК 5.

 

Погледај слику изнад. 

Где је најбоља локација за раст усева?

А. Локација А

Б. Локација Б

В. Локација В

Г. Локација Г

ТИМСС 2003
Шифра задатка: 
S031379
Садржинска област
Наука о Земљи
Когнитивна област
Резоновање

Тачан одговор: Б
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ЗАДАТАК

Затворена стаклена флаша напуњена водом је остала у 
замрзивачу преко ноћи. 
Ујутру је пронађена разбијена флаша.

Зашто је замрзавање воде проузроковало разбијање 
стаклене флаше?

ТИМСС 2003
Шифра задатка: 
S031005
Садржинска област
Нежива природа
Когнитивна област
Резоновање

ПРИЛОГ

У оквиру XXIX Зимских сусрете учитеља Србије у организацији Савез учи-
теља Републике Србије, у фебруару и марту 2013. године више од 1000 учи-
теља из различитих крајева Србије учествовало је у двосатним радионицама 
под називом ТИМСС задаци за ученике млађих разреда из математике и при-
родних наука.71 

Том приликом је осмишљена и реализована вежба која нам је послужила за 
анализирање једног ТИМСС 2003 задатка у контексту нашег наставног програ-
ма, али и за преиспитивање процењивања тачности ученичких одговора. При-
казом ове вежбе желимо да подстакнемо учитеље на могућност коришћења у 
настави већине ТИМСС задатака које смо овде приказали, јер су у складу са 
наставним програмом и општим стандардима постигнућа који сада важе у Ср-
бији (Прaвилник о oбрaзoвним стaндaрдимa зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг 
oбрaзoвaњa зa прeдмeтe српски jeзик, мaтeмaтикa и прирoдa и друштвo, 2011). 
Са друге стране, желимо да укажемо на потребу сталне анализе сваког уче-
ничког одговора приликом процењивања његове тачности у односу на захтев 
у задатку.

7  Аутор радионице Весна Картал.

Вежбе: 
Вежба А. 

1. На које садржаја из наставног програма природе и друштва за четврти разред 
се односи овај задатак?

2. На који стандард постигнућа за Природу и друштво се односи овај задатак?
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Вежба Б. 

Дати су одговори ученика наведени у ТИМСС 2003 кључу. Заокружите оне 
одговоре које сте проценили као тачне. 

Вода се шири.
1. Замрзивач је био јако хладан и замрзнуо је воду тако јако да је сломила стакло.
2. Њена запремина се повећала.
3. Због притиска леда.
4. Није било довољно простора у флаши за замрзнуту воду.
5. Претворила се у лед и сломила.
6. Притисак је изнутра.
7. Стакло се замрзнуло и претворило у лед.
8. Претворила се у чврсто стање.
9. Снага леда и хладан ваздух су сломили стакло.
10. Због леда.
11. Вода се повећавала док се смрзавала.
12. Било је много хладно.
13. Кад се вода замрзне, она се шири.

Резултати вежбе А:

1. Према наставном програму за четврти разред за Природу и друштво овај 
задатак се директно односи на наставну јединицу Промене при загревању и 
хлађењу течности у оквиру наставне теме Нежива природа. 

2. Овим задатком би могли да испитујемо оствареност стандарда из Природе 
и друштва (Пејић, Картал, Станојевић, 2012) на напредном нивоу у области 
Материјали:  

1ПД.3.3.2. Ученик/ученица примењује знања о променама материјала за 
                објашњење појава у свом окружењу.

У овом примеру слагање је исказано и у односу на когнитивну област коме 
припада задатак, према ТИМСС програму (резоновање), што одговара напред-
ном нивоу стандарда постигнућа на који се задатак односи.
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Резултати вежбе Б:

Тачни одговори (према ТИМСС упутству) су: 
1. Вода се шири.
3. Њена запремина се повећала.
5. Није било довољно простора у флаши за замрзнуту воду.
12. Вода се повећавала док се смрзавала.
14. Кад се вода замрзне, она се шири.

Дискусија око тачних одговора је вођена у следећем смеру: Учесници су 
сматрали да је најпотпунији одговор 14, док за 3. одговор сматрају да није 
типичан за наше ученике (ученици не би тако одговарали). Одговор број 5 
индиректно казује да ученик зна да се вода шири приликом хлађења, док је 12. 
одговор неспретно формулисан, али показује да ученик разуме наведену појаву.
Поред ових одговора, учесници радионица су проценили као тачне и неке 
одговоре који нису тачни. 

Најчешћи такви одговори су били следећи:
6. Претворила се у лед и сломила.
2. Замрзивач је био јако хладан и замрзнуо је воду тако јако да је сломила стакло.
9. Претворила се у чврсто стање. 
11. Због леда.
Учесници су дискутовали зашто су се определили за неки од ових одговора 
као да је тачан, да би поново анализирајући захтев у задатку закључили да се 
сви ови одговори односе само на то да се вода смрзава или претвара у лед, 
констатује се стање, али се не наводи сам узрок разбијања флаше. Понекад, 
ученик само препише у одговору констатацију из самог задатка, као у одговору 
број 2, што може да заведе процењивача да процени да је дат тачан одговор.
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