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УПУТСТВО ЗА РАД 

 

Пред вама је тест знања из географије за 7. разред. Питања обухватају градиво 
редовне и додатне наставе 5, 6. и 7. разреда. На крају сваког питања (број у 
загради) уписан је број могућих бодова којима се вреднују одговори. 
 
На текстуална питања одговор је потребно написати читко, без прецртавања, 
обавезно хемијском оловком. Поједини задаци садрже вишеструки избор. 
Потребно је пронаћи тачан или тачне одговоре и заокружити слова које се 
налазе испред њих. Ако заокружите више одговора од траженог броја, задатак 
се неће признати. Код задатака типа допуњавања, захтев је дат у облику 
непотпуног исказа. Потребно је допунити или завршити реченице да би исказ 
био тачан и јасан. Код неких питања задаци су дати у две колоне. Ваш задатак је 
да повежете, тј. "спарите" податке из колона, тако што ћете читко уписивати 
слова из једне колоне на линије које се налазе испред друге колоне (спаривања 
стрелицама или дописивање неће се вредновати). Код задатака где се тражи да 
упишете одговоре на линије, упишите их јасно и тачно, без накнадног 
прецртавања и дописивања одговора. 
На директна питања потребно је одговорити кратко и јасно. Прецртавање или 
накнадно дописивање одговора се неће вредновати. 
Време за решавање свих задатака је 90 минута. Уколико завршите раније, тихо и 
без ометања других такмичара можете изаћи из учионице. 
 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задатке предложили: 
мср Јована Тодорић 
мср Ана Петровић 
мр Јелена Ковачевић-Мајкић 
 
Рецензент: 
др Љиљана Живковић 
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1. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а поред нетачних Н. 
 
а) Геоморфологија је физичкогеографска дисциплина. ___ 
б) Звезда Северњача корисна је за оријентацију на целој Земљиној површини. ___ 
в) Границе часовних зона на копну се прилагођавају државним границама. ___ 
г) На границама литосферних плоча нема вулкана. ___ 
д) Глобално загревање за последицу има отапање ледника. ___ 

 
 (5 х 2 = 10) 

 
 
2. Допуни реченицу. 
 
На карти размере 1:300 000 измерено је ваздушно растојање од ____ које одговара 
3000 m у природи.  

(2) 
 
 
3. Заокружи тачан одговор. 
 
Површински знак за језеро, приказан у размери карте, већих је димензија на карти 
размера 
 
а) 1 : 300 000 
б) 1 : 50 000 

 (2) 
 
 
4. Заокружи тачан одговор. 
 
Бела куга је назив за: 
 
а) заразну болест 
б) епидемију 
в) депопулацију 
г) емиграцију 

(2) 
 
 
5. У наведеним реченицама тамним словима су наведени појмови од којих је један 
тачан, а један нетачан. Заокружи тачан појам. 
 
а) Речни слив је територија са коjе површинске воде дотичу у речни систем / речну 
мрежу. 
б) Протицај се изражава у кубним метрима у секунди / квадратним метрима у 
секунди. 
в) Количина падавина мери се хигромером / кишомером. 

 
 (3 х 2 = 6) 
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6. Допуни реченице. 
 
Слика (дијаграм) на којој је представљена промена водостаја (у cm) Власине у 
периоду 21.06. – 05.07.1988. године говори нам да је дошло до појаве 
_______________. То је врста природних непогода које се јавља након 
_______________. 

 

 
 (2 х  2 = 4) 

 
 
7. Заокружи тачан одговор.  
 
Три основне асоцијације на Европску унију су: 
 
а) безвизни режим, евро, контрола рађања 
б) заједничко тржиште, слобода кретања, евро 
в) 20 земаља чланица, заједничко тржиште, евро 
г) евро, безвизни режим, „дивљи запад“ 

 (2) 
 
 
8. Испред сваке државе допиши људску расу која је у њој доминантно заступљена. 
 
___________________   Тунис 
___________________   Кина 
___________________   Уганда 

 
(3 х 2 = 6) 

 



 Окружно такмичење из географије за 7. разред 5

9. Уписивањем одговарајућих слова на цртице одреди које регије насељавају 
наведене животињске врсте. 
 
а) Бенгалски тигар  ___Пустиња Гоби 
б) Носорог   ___Прерија 
в) Двогрба камила  ___Јужна Азија  
г) Бизон   ___Гренланд 
д) Поларни медвед  ___Афричке саване 

 (5 х 1 = 5) 
 
 
10. Подвуци појам који не припада низу. 
 

Јелоустон, Велики кањон, Нијагарини водопади, Секвоја национални парк, Албукерки 
 

(2) 
 
 
11. Заокружи тачан одговор. 
 
Ако авионом из Београда путујемо у Манилу и променимо 7 часовних зона, када 
авион слети, време на часовнику ћемо померити за 7 часова 
 
а) унапред 
б) уназад 

 (2) 
 
 
12. Заокружи тачан одговор. 
 
Тајфун Хаијан који је у новембру 2013. године однео неколико хиљада жртава, 
погодио је  
 
а) Северну Кореју 
б) Филипине 
в) Иран 
г) Обалу Слоноваче 

 (2) 
 
 
13. Међу наведеним језерима заокружи слана језера без отицања у море. 
 
а) Аралско језеро 
б) Бајкалско језеро 
в) Чад 
г) Викторија 
д) Шот ел Џерид 
ђ) Мичиген 

 (3 х 2 = 6) 
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14. Уписивањем одговарајућих слова на цртице повежи сродне појмове. 
 
а) Северни рт      ___ Јужноафричка република 
б) Кејптаун      ___ Сједињене Америчке Државе 
в) „света река“     ___ Норвешка 
г) Силицијумска долина   ___ Индија 
        ___ Гренланд 

 (5 х 1 = 5) 
 
15. Допуни реченицу. 
 
Лес је врста ______________ стене од које је сачињен ____________ у Кини, због кога 
је вода реке _______________   ______________ боје. 

(4 х 1 = 4) 
 
 
16. На коју државу САД се односе следећи појмови: Јукон, тундре, Инуити, северни 
поларник. 
____________________ 

 (2) 
 
17. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а испред нетачних Н. 
 
а) Африка је колевка човечанства. ___ 
б) Подсахарска (Субсахарска) Африка је део Африке јужно од Сахаре. ___ 
в) Становништво Источне Африке углавном се бави интензивном пољопривредом. 
___ 
г) Африканери (Бури) пореклом су Африканци. ___ 

 (4 х 2 = 8) 
 
 
18. Допуни реченице. 
 
Најмногољуднија муслиманска земља на свету је ________________. Њено 
становништво је најгушће насељено на острву _________________, које има веома 
плодно вулканско земљиште. Недалеко од његових обала налази се вулкан 
_______________ . Захваљујући плодном земљишту и влажној __________________ 
клими, овде се понекад годишње постигну и 3 жетве _________________ - најважније 
намирнице у исхрани становника.  

 (5 х 2 = 10)  
 
19. Заокружи градове у којима је 21. јуна дугодневица. 
 
а) Пекинг 
б) Антананариво 
в) Картум 
г) Делхи 
д) Кејптаун 

 (3 х 2 = 6) 
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20. А) Уписивањем одговарајућих слова на цртице повежи државе у Африци са 
доминантно заступљеном врстом вегетације у њима. 
 
а) средоземне шуме  ___ Конго  
б) тропске кишне шуме ___ Мауританија 
в) пустиња   ___ Тунис 
  
 
Б) Слике у прилогу представљају ____________ које се у Африци налазе у природној 
зони _____________ . 
 

 
 

 (3 x 2 + 2 х  2 = 10) 
 
 
21. Заокружи тачне одговоре. 
 
Северни повратник пресеца области које насељавају 
 
а) Инуити 
б) Туарези 
в) Арапи 
г) Хотентоти 
д) Монголи 

 (2 х 2 = 4) 
 
 
 
 
 

Укупан број бодова: 100 
Такмичар је на тесту освојио __________ бодова 
 
Чланови комисије: 
1) _____________________ 
2) _____________________ 
3) _____________________ 


