
Задатак 1. 
Земљиште спада у природне ресурсе, као што је вода или дрвеће. Научници су установили да 
је потребно око 100  година да се формира површински слој земљишта дебљине 25 
милиметара. 
Хумус је део површинског слоја земљишта које се састоји од опалог лишћа, гранчица, делова 
кореновог система биљака, угинулих делова животиња. Земљиште богато хумусом је мекано, 
ваздушасто и лако упија воду.  
ВРЕДНИ РАТАР ЖИВОРАД 
Некада давно живео је један вредни ратар Живорад са женом и два сина. Био је најбољи 
узгијавач кукуруза у свом крају. Једне године у Србији је било велико невреме. Кише су 
изазвале бујице и однеле 10 центиметара површинског плодног земљишта. 

 Израчунај колико би година морало да прође да се нестали слој земљишта са 
Живорадове њиве надокнади (ако претпоставимо да није било сличних непогода)? 

 Ако претпоставимо да је просечни људски век 80 година. Која генерација ратара 
Живорада ће опет имати златне приносе кукуруза, као њихов далеки предак 

 
 

Задатак 2. 
Једно здраво дрво, старо тридесетак година, у процесу фотосинтезе дневно ослободи 
довољно кисеоника колико је потребно у процесу дисања за четири особе. 

 Ако у твом одељењу има 32 ученика, колико је потребно стабала дрвећа за дисање свих 
ученика у току једног дана ? 

 Колико је потребно стабала за дисање 176 ученика трећег разреда наше школе у току 
једног дана.  

 
 
 



Задатак 3. 
Ако се зна да се у Србији произведе око 700 грама отпада дневно по особи.  

 Израчунај колико отпада дневно произведе одељење у коме има 32 ученика? 
 

 
 
Задатак 4. 
Шумама Србије тренутно прети опасност од  инсекта губара, једне од највећих штеточина 
лишћарских шума и воћњака, која периодично доживљава пренамножавање. Штете које 
причињава губар су двојаке: директне – кроз губитак лисне масе и индиректне у виду изостанка 
плодоношења, физиолошког слабљења и сушења стабала, чиме стварају услови за за напад 
других биљних болести и штеточина. 

Природни непријатељ губара је Calosoma Sicopanthia „најлепша европска буба, са крилима 
дугиних боја, која дневно поједе и до 80 гусеница“. По сведочењу еколога Приликом најезде 
губара 1999. године од тренутка појаве Калосоме у Источној Србији, „за само две недеље више 
није могла да се види ни једна гусеница губара. Недељу дана касније читава шума је олистала 
новим светлозеленим лишћем. Према мишљењу стручњака са Биолошког факултета, гајење 
ове бубе би могао да буде успешан еколошки одговор на најезду губара.  

 Израчунај колико је једна Калосома у просеку појела губара за две седмице, ако је 
дневно јела просечно 80 губара.   

 

 


