
КОСМОС И ЗЕМЉАКОСМОС И ЗЕМЉА
СазвежђаСазвежђа и звездеи звезде

Астрономи су 1922.године направили поделу звезданог

неба на 88 сазвежђа.

Звезде су усијана гасовита космичка тела која светлеЗвезде су усијана гасовита космичка тела која светле

сопственом светлошћу.

По димензијама се деле на ,,црвене џинове“ и  звездеи  звезде

,,беле патуљке,,беле патуљке“,   “,   Сунце спада у звезде ,,патуљкеСунце спада у звезде ,,патуљке“.“.

Најближа звезда Земљи је СунцеНајближа звезда Земљи је Сунце..



Галаксија и космосГалаксија и космос

Све звезде које видимо на ноћном небу Све звезде које видимо на ноћном небу 

припадају нашој Галаксији.припадају нашој Галаксији.

Савременим телескопима се могу видети око Савременим телескопима се могу видети око 

милијарду звезданих скупова, и њих милијарду звезданих скупова, и њих 

називамо галаксијеназивамо галаксије..називамо галаксијеназивамо галаксије..

Непознат број метагалактика чине Непознат број метагалактика чине космоскосмос

(што значи ,,ред“ или ,,поредак“), (што значи ,,ред“ или ,,поредак“), васиону васиону 

или свемирили свемир..

Први лет човека Јурија Гагарина у космосПрви лет човека Јурија Гагарина у космос

космичким бродом ,,Васток“, 12.04.космичким бродом ,,Васток“, 12.04.1961. 1961. 

године означио је почетак космичке ерегодине означио је почетак космичке ере..



Сунчев системСунчев систем

Сунчев систем је стар око 4,5 милијарди Сунчев систем је стар око 4,5 милијарди 

година. Њега чине: година. Њега чине: 

•• Сунце са 8 планета и њиховим сателитима,Сунце са 8 планета и њиховим сателитима,

•• непознат број комета, непознат број комета, •• непознат број комета, непознат број комета, 

•• мноштво метеора и астероида.мноштво метеора и астероида.

На периферији Галаксије, на око 150 000 000 На периферији Галаксије, на око 150 000 000 

kmkm далеко од Сунца, налази се планета далеко од Сунца, налази се планета 

Земља.Земља.



Сунце

Сунце припада групи малих звезда Сунце припада групи малих звезда 
,,патуљака“ , средњег усијања, тј. ,,жута ,,патуљака“ , средњег усијања, тј. ,,жута 
звезда“ са просечном температуром од звезда“ са просечном температуром од 
6000С.6000С.

Месец је Земљин сателит и он обилази око ње, Месец је Земљин сателит и он обилази око ње, 
а заједно око Сунца. При томе ова три а заједно око Сунца. При томе ова три а заједно око Сунца. При томе ова три а заједно око Сунца. При томе ова три 
небеска тела заузимају различите међусобне небеска тела заузимају различите међусобне 
положајеположаје..

ПомрачењеПомрачење Сунца;Сунца;

Помрачење Месеца.Помрачење Месеца.



ПланетеПланете

Сунчев систем има 8 планетаСунчев систем има 8 планета. . Идући од Сунца, то су: Идући од Сунца, то су: 
Меркур, Венера, Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и НептунМеркур, Венера, Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун..

Планете су тамна небеска тела која светле тако што одбијају Планете су тамна небеска тела која светле тако што одбијају 
Сунчеву светлостСунчеву светлост. Стари Грци су их назвали . Стари Грци су их назвали ,,планете“,,,планете“, што што 
значи значи ,,звезде луталице“.,,звезде луталице“. Меркур, Венера, Марс, Јупитер и Меркур, Венера, Марс, Јупитер и 
Сатурн су видљиви голим оком као светле тачке које Сатурн су видљиви голим оком као светле тачке које за разлику за разлику Сатурн су видљиви голим оком као светле тачке које Сатурн су видљиви голим оком као светле тачке које за разлику за разлику 
од звезда не трепереод звезда не трепере..

Према физичким особинама сврстане су у две групе:Према физичким особинама сврстане су у две групе:

•• планете сличне Земљи којима припадају Меркур, Венерапланете сличне Земљи којима припадају Меркур, Венера и Марси Марс..

•• планетпланетee сличне Јупитеру су гигантске планете: Сатурн, Уран и сличне Јупитеру су гигантске планете: Сатурн, Уран и 
НептунНептун..



АстероидиАстероиди

Астероиди или планетоиди представљају распаднуте делове Астероиди или планетоиди представљају распаднуте делове 

крупнијих небеских тела. Они су малих диманзија, па се крупнијих небеских тела. Они су малих диманзија, па се 

називају још и називају још и мале планете.мале планете.

Већина њих се налази између Марса и ЈупитераВећина њих се налази између Марса и Јупитера..

КометеКомете

Комете су тамна небеска тела позната под називом ,,звезде Комете су тамна небеска тела позната под називом ,,звезде 

репатице“.репатице“.

На њима се разликује лоптаста глава и издужени реп. На њима се разликује лоптаста глава и издужени реп. 

Када се језгро приближи Сунцу, долази до испаравања које 

ствара гасовити плашт око језгра и карактеристичан реп. 



МетеориМетеори

Метеори су тамна и хладна небеска телаМетеори су тамна и хладна небеска тела која која 

огромном брзином од 30огромном брзином од 30--7070kmkm//s s улећу из улећу из 

планетарног простора у Земљину атмосферу, где планетарног простора у Земљину атмосферу, где 

услед трења са ваздухом најчешће сагоревају.услед трења са ваздухом најчешће сагоревају.

У народу их зовуУ народу их зову ,,звезде падалице,,звезде падалице“.“.

Када падају на Земљу као хладна и тамна тела Када падају на Земљу као хладна и тамна тела 
називају се  називају се  метеорити.метеорити.



СателитиСателити

Око већине планета Сунчевог система обилазе Око већине планета Сунчевог система обилазе 

њихови природни пратиоцињихови природни пратиоци--сателитисателити. . 

Меркур и Венера су без сателита;

Земља има један;Земља има један;

Марс два; 

Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун су планете са 

великим бројем природних сателита. . 

Само један сателит могуће је видети са Земље, Само један сателит могуће је видети са Земље, 

без телескопабез телескопа--наш Месецнаш Месец..



МесецМесец

Месец је Земљин сателит  и њој најближе небеско тело, 

просечне удаљености 384400 км. За 27 дана, 7 часова и 

13 минута обиђе око своје осе и око Земље.

Месечеве мене или фазе су: млад месец, прва четврт, пун 

месец и последња четврт.месец и последња четврт.

Месец је једино небеско тело на које је човек ступио Месец је једино небеско тело на које је човек ступио 

ногом: 21.07.1969. године.ногом: 21.07.1969. године. Посада Апола 11 спустила се Посада Апола 11 спустила се 

на Месец са три астронаута: Нил Армстронг, Едвин на Месец са три астронаута: Нил Армстронг, Едвин 

Олдрин и Мајкл Колинс.Олдрин и Мајкл Колинс.



Земља Земља -- облик и величинаоблик и величина

Она има Она има облик заталасаног елипсоидаоблик заталасаног елипсоида, назван , назван геоид.геоид. Просечна Просечна 
дужина једног меридијанског степена износидужина једног меридијанског степена износи 111,1 км111,1 км ..

Међународним споразумом 1924. године утврђене су следеће Међународним споразумом 1924. године утврђене су следеће 
Земљине димензије: Земљине димензије: 

полупречник екватораполупречник екватора: : 6378,4 км;6378,4 км; полу оса Земљеполу оса Земље: : 6356,9 км6356,9 км; ; разлика разлика 
између екваторијалног и поларног полупречникаизмеђу екваторијалног и поларног полупречника : : 21,5 км;21,5 км; обимобим
екватораекватора: : 40076,6 км40076,6 км; ; обим меридијанаобим меридијана: : 40009,1 км40009,1 км;  ;  површина површина 
ЗемљеЗемље: : 510,1 милиона километара квадратних510,1 милиона километара квадратних; запремина земље; запремина земљеЗемљеЗемље: : 510,1 милиона километара квадратних510,1 милиона километара квадратних; запремина земље; запремина земље
1083 милијарди километара кубних.1083 милијарди километара кубних.

При представљању Земљине површине на картама се узима да је  При представљању Земљине површине на картама се узима да је  
полупречник Земље 6371,2 кмполупречник Земље 6371,2 км.. Основна јединица за дужину је Основна јединица за дужину је 
метар, у вези са величином Земље је и метар, у вези са величином Земље је и морска или морска или географска географска 
миљамиља,, чија дужина износи чија дужина износи 1852 м1852 м. . 

Од укупне површине Земље од 510,1 милионОд укупне површине Земље од 510,1 милионaa километара километара 
квадратних, преко две трећине, односно 71% површине прекрива квадратних, преко две трећине, односно 71% површине прекрива 
вода, коју једним именом називамо Светско море. Преостали део вода, коју једним именом називамо Светско море. Преостали део 
Земљине површине заузима копно, тј. 29% површине.Земљине површине заузима копно, тј. 29% површине.



Земљина кретања и последицеЗемљина кретања и последице

Земља има двојако кретање:Земља има двојако кретање:

•• обртање Земље око  своје осе се назива обртање Земље око  своје осе се назива 

ротацијаротација

•• обилажење око Сунца револуција.обилажење око Сунца револуција.

РотацијаРотација
Последица ротације је сменаПоследица ротације је смена дана и ноћи.дана и ноћи. На На Последица ротације је сменаПоследица ротације је смена дана и ноћи.дана и ноћи. На На 

основу тога, Земља је подељена на 24 часовне основу тога, Земља је подељена на 24 часовне 

зонезоне. . 

Када се прелази датумска граница са запада на Када се прелази датумска граница са запада на 

исток, један исти дан броји се два пута. При исток, један исти дан броји се два пута. При 

преласку са истока на запад, један дан се преласку са истока на запад, један дан се 

прескаче.прескаче.



РеволуцијаРеволуција

Обилажење Земље око Сунца назива се револуцијаОбилажење Земље око Сунца назива се револуција. . Земља Земља 

обилази око Сунца од запада према истоку, по путањи која се обилази око Сунца од запада према истоку, по путањи која се 

зове зове еклиптика.еклиптика.

Једну револуцију Земља изврши за 365 дана, 5 часова, 48 минута и Једну револуцију Земља изврши за 365 дана, 5 часова, 48 минута и Једну револуцију Земља изврши за 365 дана, 5 часова, 48 минута и Једну револуцију Земља изврши за 365 дана, 5 часова, 48 минута и 

46 секунди, или округло 365 дана и 6 часова.46 секунди, или округло 365 дана и 6 часова. Зато је свака Зато је свака 

четврта година преступна, односно има 366 дана.четврта година преступна, односно има 366 дана. Просечна Просечна 

бризина којом се Земља креће око Сунца износи 29,5 км/бризина којом се Земља креће око Сунца износи 29,5 км/s. s. 

Последице револуције су:Последице револуције су:

•• неједнака дужина трајања дана и ноћи током годиненеједнака дужина трајања дана и ноћи током године

•• смена годишњих доба смена годишњих доба 

•• подела Земље на топлотне појасевеподела Земље на топлотне појасеве



Неједнака дужина дана и ноћиНеједнака дужина дана и ноћи
Земљина оса је и односу на раван еклиптике Земљина оса је и односу на раван еклиптике 

нагнута под углом од 66,5 (66,33), а раван нагнута под углом од 66,5 (66,33), а раван 
еклиптике у односу на раван Сунчевог или еклиптике у односу на раван Сунчевог или 
небеског екватора под углом од 23,5 (23,27).небеског екватора под углом од 23,5 (23,27).

На 23,На 23,2727 географске ширине налазе се географске ширине налазе се На 23,На 23,2727 географске ширине налазе се географске ширине налазе се 
повратнициповратници..

На 66,На 66,3333 географске ширине су поларници или географске ширине су поларници или 
стожерницистожерници..

Смена дана и ноћи у току 24 часа, догађа се Смена дана и ноћи у току 24 часа, догађа се 
само у географским ширинама од екватора до само у географским ширинама од екватора до 
стожерника.стожерника.



Топлотни појасевиТоплотни појасеви
Све делове Земље Сунце не загрева подједнако, зато се на Земљи Све делове Земље Сунце не загрева подједнако, зато се на Земљи 

издваја издваја пет топлотних појасевапет топлотних појасева. . 

Повратници и поларници раздвајају топлотне појасеве на Повратници и поларници раздвајају топлотне појасеве на ::

један жарки, два умерена и два хладна.један жарки, два умерена и два хладна.

Годишња добаГодишња доба
Годишњих доба се смењују зато што је Земљина оса нагнута, и што Годишњих доба се смењују зато што је Земљина оса нагнута, и што 

тај правац одржава и обилазећи око Сунцатај правац одржава и обилазећи око Сунца. Сунчеви зраци током . Сунчеви зраци током 

године под различитим углом падају на земљину површину и године под различитим углом падају на земљину површину и 

различито је загревају.различито је загревају.

Астрономске границе годишњих доба су обе равнодневице, Астрономске границе годишњих доба су обе равнодневице, 

дугодневица и краткодневица: дугодневица и краткодневица: пролеће почиње 21. марта, лето 22. пролеће почиње 21. марта, лето 22. 

јуна, јесен 23. септембра, а зима 22. децембра.јуна, јесен 23. септембра, а зима 22. децембра.



КАРТОГРАФИЈА И ОРИЈЕНТАЦИЈА КАРТОГРАФИЈА И ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУУ ПРОСТОРУ

Положај на хоризонту и оријентација у 
простору

 Стојиште Стојиште

 Хоризонт

 Видикова линија  

За одређивање положајa на хоризонту у односу на 

стојишну тачку употребљавају се стране света.

Стране света се одређују помоћу компаса, 

према Сунцу, звезди Северњачи...



Глобус, географска мрежа, географска ширина Глобус, географска мрежа, географска ширина 

и дужина, апсолутна и релативна висинаи дужина, апсолутна и релативна висина

Глобус је модел Земљине лопте, на коме је верно приказана 
површина земље. Могу бити: географски и астрономски. 

Географски: опште-географски, политичко-географски  и 
индукциони.

Географску мрежу чине:

 меридијани  (подневци) и 

 паралеле (упоредници)        паралеле (упоредници)       

Апсолутни положај неке тачке на Земљиној 
површини одређује се помоћу: 

 географске ширине,

 географске дужине,

 надморске ( апсолутна ) и

 релативне висине.



Географска карта, појам, размер, подела и 

картографска писменост (увођење детета у 

картографску писменост)

Географска карта је смањен, уопштен и математички 

одређен приказ Земљине површине на равни.

Класификација:

По територијалном захвату: карте света, карте копнених 

површина и карте водених површина.површина и карте водених површина.

Према садржају : општегеографске и тематске.и тематске.

Према размеру:

 карте крупног размера: 1: 200 000 и крупнијег

 карте средњег размера: 1: 200 000 до 1: 1 000 000 и 

 карте ситног размера: ситнијег од 1: 1 000 000.

Према намени: школске, информативне и војне.



Елементи општегеографске карте:

 математичка основа,

 географски елементи,

 редакцијски подаци и

 допунски елементи.

Размер карте је однос било које дужине на карти према 

одговарајућој дужини у природи . 

Пример: нека је на карти размера 1 : 100 000 , дужина  пута између 

две тачке  3 cm (30 mm).

У природи је то: 30 пута 100 = 3 000 m = 3 km. 

Графички изражен размер карте зове се размерник.



Увођење ученика у картографску 

писменост

Најприхватљивији методички поступак при увођењу 

ученика у разумевање карте треба  да се одвија 

следећим редоследом:

 упознавање оријентације у простору,

 упознавање изгледа земљишта у крају, упознавање изгледа земљишта у крају,

 умањено представљање објеката,

 прелазак са слике на план,

 прелазак са природе на рељеф,

 прелазак са рељефа на карту,

 прелазак са карте на рељеф и

 прелазак са карте краја на карту Р Србије



ПРИРОДНО – ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ

Литосфера

У Земљиној унутрашњости се издвајају три сфере: 

 језгро,

 омотач језгра и 

 Земљина кора (литосфера). 

Тектонске покрете у литосфери изазивају унутрашње силе: Тектонске покрете у литосфери изазивају унутрашње силе: 

 земљина топлота и 

 сила теже (гравитација).

Покрети могу бити: епирогени и орогени.

Према начину постанка, стене су:

 магматске, 

 седиментне и 

 метаморфне. 



За орогене покрете у Земљиној кори везана је појава 
вулкана и земљотреса. 

Земљотреси су покрети Земљине коре различитог 
интензитета.

Деле се на: тектонске, вулканске и вештачке.

Место на коме је ослобођена енергија земљотреса назива 
се хипоцентар. Тачка на Земљиној површини која лежи 
изнад хипоцентра назива се епицентар.

Под вулканизмом се подразумевају све појаве и процеси 
везани за избијање лаве на Земљину површину. Када 
магма избије на Земљину површину назива се лава. 

Главни извор спољашњих сила је Сунце, односно 
његова топлота. Оне стварају ерозивне и 
акумулативне облике рељефа посредством: река, 
мора, ледника, ветра, атмосферских вода...



Атмосфера

Aтмосфера  је ваздушни омотач. Састоји се од: азота (78%), 

кисеоника (21%), аргона (0,9%) и угљен-диоксида (0,03%)... 

Она је слојевита (пет сфера): тропосфера, стратосфера, мезосфера, 

термосфера и егзосфера.

Географски омотач укључује у себе најнижи и најгушћи слој 

атмосфере, који се назива тропосфера.У њој се налази око 80% 

масе атмосфере, скоро сва атмосферска вода, ту се стварају масе атмосфере, скоро сва атмосферска вода, ту се стварају 

облаци, настају сва значајнија струјања ваздуха и одвијају се све 

временске промене.

Време је  тренутно стање климатских елемената изнад 

неког места.

Климатски елементи су: температура ваздуха, ваздушни 

притисак, влажност ваздуха, облачност, трајање 

сунчевог сјаја, падавине и ветар.



Просек вишегодишњег времена у некој области на Земљи 

назива се клима или климат (поднебље).

Климу одређују климатски чиниоци (фактори): географска 

ширина, распоред копна и мора, надморска висина и  рељеф, 

морске струје, ветрови, па и сам човек.

Идући од екватора према половима издваја се пет климатских 

појасева:

 тропски (жарки), 

 два умерена и  два умерена и 

 два поларна.

Типови климе тропског појаса: а) тропска влажна клима: 

екваторијална клима, клима савана, мосунска клима; б) тропска 

сува клима: пустињска клима.

Типови климе умерених појасева: средоземна или суптропска, 

океанска или приморска и континентална клима. 

Типви климе поларних појасева: субполарна, антарктичка и 

арктичка клима. 



Хидросфера

Све воде на Земљи, у чврстом, течном и гасовитом стању  чине 
хидросферу.

Поред вода Светског океана, хидросфера укључује и подземне 
воде, воде у виду снега и леда, копнену воду и воду у атмосфери. 

Светско море чине четири океана, велики број мора, залива и 
мореуза. Оно  захвата 361 милион км2 или око 71% укупне 
површине наше планете.

Тихи океан је најдубљи, јер је у Маријанској потолини измерена Тихи океан је најдубљи, јер је у Маријанској потолини измерена 
дубина од 11034 m.

Река са својим притокама чини речни систем. 

Територија  са које вода са површине или подземним путем дотиче 
у један речни систем назива се речни слив.

Све реке на једној територији чине речну мрежу.

Водостај је ниво воде у реци у тренутку осматрања и изражава се у 
центиметрима. 

На Земљи се 70% слатке воде налази у облику снега и леда.



Биосфера

Географска зоналност је основна географска законитост. 

На основу сличних природних услова издвојене су 

следеће природне зоне  (према карактеристичном 

биљном свету): тропске шуме, саване, степе, 
суптропске шуме, шуме умереног појаса, тундре...

Свака од природних зона одликује се посебном врстом
земљишта  (растресити површински слој  литосфере)
или тла. 

Основни типови тла: чернозем, подзол, латеритно 

земљиште, црвеница, смоница, гајњача, планинска 

црница, алувијално земљиште... 



СТАНОВНИШТВО И НСТАНОВНИШТВО И НAAСЕЉАСЕЉА

Главна демографска обележјаГлавна демографска обележја

Данас на планети Земљи живи преко 7.ооо.ооо људи.

Популационо највеће земаља су: Кина, Индија, САД, 

Индонезија, Бразил, Русија, Пакистан, Јапан, Бангладеш 

и Нигерија. 

По површини: Русија, Канада, Кина, САД, Брезил, По површини: Русија, Канада, Кина, САД, Брезил, 

Аустралија, Индија, Аргентина, Казахстан и  Судан. 

Кретање становништва може бити: 

 социјално

 природно

 просторно



Екумена, субекумена и анекумена

Укупна површина Земље износи 510 милиона км2. Од 

тога на копно долази 149 милиона км2(29,2 %).

Просечна густина насељености светског копна без 
Антарктиде, износи 41 ст/kм2.

 екумена

 анекумене

 субекумена



Размештај насеља на Земљиној површини

У екумени, која захвата око 60 % копненог дела Земље, 
налази се преко 5 милиона сталних насеља и 

привремена чији број није могуће ни приближно 
одредити.

Како се клима мења од екватора према половима, и у 

правцу пораста надморске висине то се у истим 

правцима мења размештај и горња граница насеља. правцима мења размештај и горња граница насеља. 

Појам и подела насеља

Насеља се деле на:

 стална (сеоска или рурална, мешовита и градска или 

урбана)

 привремена ( катуни, салаши, мајури, рибарска 
насеља, покретна насеља Рома ,,черге“, кампови и 

викенд насеља... ) 



Урбанизација – агломерације, конурбације, 

мегалополиси

Урбанизација је процес раста градова и градског 

становништва. 

Мегаградови (10 и  више милиона становника):

ТокиоТокио,, ЏакартаЏакарта,, СеулСеул,, ШангајШангај,, МексикоМексико ситисити,,

ДелхиДелхи,, ЊујоркЊујорк,, СаоСао ПаулоПауло,, КарачиКарачи,, БомбајБомбај,, МанилаМанила,,ДелхиДелхи,, ЊујоркЊујорк,, СаоСао ПаулоПауло,, КарачиКарачи,, БомбајБомбај,, МанилаМанила,,

ЛосЛос АнђелесАнђелес,, ОсакаОсака,, ПекингПекинг,, МоскваМосква,, КаироКаиро,,

КалкутаКалкута,, БуеносБуенос АиресАирес,, ДакаДака,, БангкокБангкок,, ТехеранТехеран,,

ИстанбулИстанбул,, ЛагосЛагос,, РиоРио деде ЖанеироЖанеиро,, ЛондонЛондон,, ПаризПариз......
(подаци(подаци изиз 20112011.. године)године)..



Агломерација је просторни облик урбанизације, који се 

формира од више суседних насеља. 

Повезивање два или више града у једну урбану целину 

назива се конурбација (пр. Рур). 

Повезивање неколико агломерација у нови облик, који се 

назива мегалополис (највећи мегалополиси 2005 

године били су: Северно-источни, Пријезерски, године били су: Северно-источни, Пријезерски, 

Калифорнијски, Токаидо, Енглески и Рајнски).

Субурбанизација је процес пресељавања градског 

становништва у приградска насеља.

Псеудоурбанизација је стихијски раст градова у 

земљама у развоју, без присуства градског начина 

живота. Сиротињске четврти или сламови.



ПРИВРЕДА

Привреда се дели на секторе:

Примарни сектор обухвата: пољопривреду, шумарство, лов и 

риболов. 

Секундарни сектор обухвата: индустрију, и то екстрактивну 

индустрију, преређивачку индустрију, грађевинарство и 

производно занатство. производно занатство. 

Терцијарни сектор обухвата: услужно занатство, саобраћај, 

трговину, угоститељство и туризам. 

Ванпривредне делатности су:  просвета, култура, здравство, 

администрација, а по неким ауторима их убрајају и у квартарни  

сектор привреде. 

Привредне делатности се деле на привредне гране.  



Основне физичко–географске, друштвено–

географске и регионално– географске црте 

Србије

У природној средини (региону) се формира привредно 
подручје (реон), а региони и реони се интегришу у 

регије (геогрефске       целине).

Регије Србије су:

 Војводина Војводина

 Северозападна Србија

 Шумадија и Поморавље (Велико и Западно 
Поморавље)

 Источна Србија

 Јужно Поморавље

 Старовлашко-рашка висија

 Косово и Метохија


