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Општинско такмичење из географије за 7. разред

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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Општинско такмичење из географије за 7. разред
1. Заокружи тачан одговор.
Који од наведених размера је крупнији?
а) 1 : 300 000
б) 1 : 50 000
б
(1)
2. Допуни реченицу.
Године 1582. реформом календара у употребу је уведен календар који ми данас
користимо. Он се назива _________________________.
Грегоријански
(2)
3. У наведеним реченицама тамним словима су наведени појмови од којих је један
тачан, а један нетачан. Заокружи тачан појам.
а) Северни пол налази се на копну / мору.
б) Првог јануара у Кејптауну обданица је дужа / краћа од ноћи.
в) Имиграција / наталитет представља компоненту природног
становништва.
г) Мађари су сродни Финцима / Пољацима.

кретања

мору, дужа, наталитет, Финцима
(4 х 2 = 8)
4. Заокружи тачан одговор.
Које три области проучава друштвена географија?
а) становништво, насеља, привреду
б) становништво, насеља, миграције
в) становништво, рударство, енергетику
г) насеља, привреду, природни прираштај
a
(2)
5. Допуни реченицу.
Ако је растојање између два места у природи 600m, на карти размере ___________ то
растојање износи 1,2 сm.
1 : 50 000
(2)
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6. Уписивањем одговарајућих бројева на цртице испред назива планине одреди ком
типу припадају наведене планине.
1) громадна
2) веначна
3) вулканска

__ Килиманџаро
__ Рувензори
__ Атлас
__ Хиндукуш
__ Памир

2, 1, 3, 3, 3.
(5 х 2 =10)
7. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а испред нетачних Н.
а) Град Глазгов се налази у Европској унији. ___
б) Ако у фабричке димњаке нису уграђени филтери за пречишћавање, у ваздух се
испуштају загађујуће материје, што доприноси појави киселих киша. ___
в) Релативна влажост ваздуха изражава се у %. ___
г) Картографска мрежа састоји се од меридијана и подневака. ___
Н, Т, Т, Н
(4 х 2 = 8)
8. Заокружи појам који се разликује од осталих.
поплаве, шумски пожари, удари метеорита, цунами, земљотреси
удари метеорита
(2)
9. Повежи верске празнике са државама у којима се доминантно славе:
а) Свети Никола
б) Бајрам
в) Свети Валентин
г) Јом Кипур

___Израел
___Србија
___Велика Британија
___Саудијска Арабија

г, а, в, б.
(4 х 2 = 8)
10. Заокружи појмове који се односе на Пакистан.
а) Адамов мост
б) Бербери
в) Пенџаб
г) Синд
д) Меконг
в, г
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(2 х 2 = 4)
11. Допуни реченицу.
Река Јангцекјанг, која настаје на висоравни ____________, регулисана је у доњем току
вештачким језерима па су тако спречене _____________ - природне непогоде, у
периоду ____________ киша.
Тибет, поплаве, монсунских (летњих).
(1 + 2 + 2 = 5)
12. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а испред нетачних Н.
Кинези су већинско становништво на Тибету. ___
Јапанци имају најдужи просечан животни век у Азији. ___
У привредној структури Јапана доминира примарни сектор делатности. ___
Већина становништва Средње Азије исповеда ислам. ___
Н, Т, Н, Т
(4 х 2 = 8)
13. Заокружи тачан одговор.
Веома висок природни прираштај у Уганди (32 ‰) означава:
а) Да Уганда има знатно већи морталитет од наталитета и младо становништво
б) Да Уганда има знатно већи наталитет од морталитета и младо становништво
в) Да је Уганда неразвијена земља са веома старим становништвом
г) Да је Уганда развијена земља са младим становништвом
б
(2)
14. Допуни реченицу.
Плави ____________ је отока језера Тана на ______________ висоравни.
Нил, Етиопској
(2 х 1 = 2)
15. Повежи појмове уписивањем одговарајућег слова на цртицу испред.
а) Магреб
б) Цејлон
в) будизам
г) Руб ел Кали

___ Арабијско полуострво
___ Бутан
___ Алма Ата
___ „запад”
___ Шри Ланка

г, в, /, а, б
(5 х 2 = 10)
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16. Допуни реченицу где треба и изабери један од понуђених одговора.
А) На слици је приказан споменик _________________ који се налази у граду Гиза /
Александрија у држави _________________.
Сфинга, Гиза, Египат.

Б) На вишевековна оштећења овог споменика доминантно је утицала
а) Крашка ерозија
б) Абразија
в) Еолска ерозија
г) Ледничка ерозија
в
(3 х 2) + 2 = 8

17. Спој називе регија са биљним културама које су за тај простор карактеристичне.
а) Средња Азија
б) слив Конга
в) јужна Кина
г) Магреб
д) Тибет

_____ маслина
_____ бамбус
_____ јечам
_____ памук
_____ маниока

г, в, д, а, б
(5 х 2 = 10)
18. Заокружи појмове који се односе на Северну Африку.
а) храст китњак
б) Црна Африка
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в) Дракенске планине
г) Рувензори
д) шотови
а, д.
(2 х 2 = 4)
19. На слици је приказан речни систем
а) Конга
б) Нила
в) Сенегала
г) Нигера

Делта ове реке је највећа на континенту и богато је налазиште _____________ .
г, нафте (нафте и гаса)
(2 х 2 = 4)

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

