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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 Милован Миливојевић 
 
Рецензент:  
 
Др Љиљана Живковић 
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1. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а поред нетачних Н. 
 
а) Фосили помажу да се одреди старост стена у којима се налазе. ___ 
б) Просторни размештај вулкана на Земљи се приказује на карти размера 1:50000. ___ 
в) Временске прилике на Земљи условљене су појавама у најнижем слоју атмосфере – 
тропосфери. ___  
г) Веначне планине настају у стабилним средишњим деловима литосферних плоча. 
___ 

(4 х 2 = 8) 
 
2. Заокружи слово испред тачног одговора. 
 
Имајући у виду климатске особине у одређено доба године, туриста који ће 20. 
јануара 2015. године путовати у Мелбурн на 10 дана, треба да понесе: 
 
а) планинарски ранац, компас и штапове за скијање 
б) наочаре за сунце, рукавице и гумене чизме  
в) наочаре за сунце, крему за сунчање и купаћи костим 
г) комплетну ски опрему и шатор 

 (2) 
 
3.  Допуни реченице. 
 
Највећи број становника у једном насељу бави се производњом малина и 
сакупљањем шумских јагода и боровница. У том насељу најразвијенији је 
___________________ сектор делатности.  
У близини се налази бања у којој се највећи број становника бави угоститељством и 
туризмом, па је овде најразвијенији ___________________ сектор делатности.  
У истој бањи одржава се семинар из области образовања, на којем учествују 
научници, истраживачи и професори, запослени у ___________________ сектору 
делатности. 

(3 х 1 = 3) 
  
4. Заокружи слово испред тачног одговора. 
 
У којој чланици Европске уније, поред већинског православног становништва, живи 
око 20% становништва исламске вероисповести и то на одвојеном делу територије? 
 
а) Француска 
б) Бугарска  
в) Кипар 
г) Босна и Херцеговина 

(2) 
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5. Уписивањем одговарајућег слова на цртице поређај градове по географској 
дужини (од почетног меридијана према истоку): 
 
а) Дубаи  1. ___ 
б) Карачи  2. ___ 
в) Јерусалим  3. ___ 
г) Абуџа  4. ___ 
д) Триполи  5. ___ 

 (5 х 1 = 5) 
 
6. Заокружи слово испред тачног одговора. 
 
Оазе, које су од животног значаја у Сахари, настале су 
 
a) Од некадашњих река које су текле вадима (уадима) 
б) Од природних извора подземне воде 
в) Људском активношћу 

 (2) 
 
7. Допуни реченице и подвуци тачан одговор где је потребно.  
 
На слици је приказан налет _________________ огромне разорне снаге на приобалски 
појас, чија је појава обично последица _______________ на копну / на морском дну. 
Реч је о једној од највећих природних катастрофа која је погодила Јапан / Монголију 
2011. године.  
 

 
 
Ова природна катастрофа довела је и до ________________ катастрофе услед 
експлозија нуклеарних електрана на обали и ширења радиоактивних супстанци у 
води, ваздуху и земљишту. 

 (5 х 2 = 10) 
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8.  Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а поред нетачних Н. 
 
а) Маори су већинско становништво Новог Зеланда. ____ 
б) Поред обале Перуа пролази Колумбова морска струја. ____ 
в) Језгро кинеске цивилизације је у источном делу Кине, тј. Спољашњој Кини. ____ 
 

 (3 х 2 = 6) 
 
9. За коју државу су карактеристични следећи појмови?  
 
земља фудбала, Бело Хоризонте, кафа, португалски језик, Минас Жераис 

_______________ 
 (1) 

 
10. У следећим реченицама тамним словима су написани појмови од којих је један 
тачан, а други нетачан. Подвуци тачан појам. 
 
а) У Северној и Јужној Кореји живи исти / различит народ. 
б) Аутохтоно становништво Америке припада европеидној / монголоидној раси. 
в) Фавеле у Бразилу настале су као резултат интензивних село–град / град–село 
миграција.  

 (3 х 2 = 6) 
 
11. Дата су питања под А и Б. Заокружи слова испред тачних одоговора. 
 
А) На сликама је приказана појава карактеристична за источну и југоисточну Азију 
 
а) клизиште 
б) слојеви седиментних стена 
в) спирање (ерозија) земљишта 
г) терасаста обрада земљишта 
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Б) Ови облици настају 
 
а) као последица вулканских ерупција 
б) човековим радом  
в) како би се спречила ерозија земљишта (спирање, денудација)  
г) као последица поплава 
д) како би се сачувало обрадиво земљиште 

 (2 + 3 х 1 = 5) 
 
12. Уписивањем одговарајућих слова на цртице одреди у којим областима су 
заступљене наведене природне зоне. 
 
а) Пампаси  ____ Бразилска висораван 
б) Селваси  ____ низија око ушћа Паране 
в) Прерије  ____ слив Оринока  
г) Љаноси  ____ Амазонија 
д) Кампоси 

 (4 х 2 = 8) 
 
 
13. Користећи до сада стечена знања из географије, заокружи слово испред тачног 
одговора. 
 
Иако је Египат „дар Нила“, поплаве Нила у прошлости, осим позитивних утицаја за 
пољопривреду, доносиле су и штете становништву Египта. 
 
а) Да 
б) Не 

 (2) 
 
 

Број бодова: 60 
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ПРАКТИЧНА ВЕЖБА 

 
Одговарајућим картографским знацима и картографским методама, на немој карти 
уцртајте наведене географске објекте. Бодује се правилно картографско 
представљање и  локацијска тачност објекта. Број бодова дат је у загради. 
 

1. Јана (река) 
2. полуострво Калифорнија 
3. Аралско језеро 
4. Брисел 
5. Мак Кинли 
6. Крим 
7. Апалачке планине 
8. Суматра 
9. Сир Дарја 
10. Вијетнам 
11. Багдад 
12. Лоара 
13. Антананариво 
14. Тасманија 
15. Јиланд полуострво 
16. Сахалин 
17. Дрејков пролаз 
18. Кјушу 
19. Печорско море 
20. Француска Гујана 

 
Број бодова: 40  

 
 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (100)  
 
 
 
Такмичар је на тесту освојио __________ бодова.  
Чланови комисије:  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
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