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Републичко такмичење из географије за 8. разред, Пожаревац, 2014. године

УПУТСТВО ЗА РАД
Пред вама је тест знања из географије за 8. разред. Питања обухватају градиво редовне и
додатне наставе 5, 6. и 8. разреда. На крају сваког питања (број у загради) уписан је број
могућих бодова којима се вреднују одговори.
Тест обавезно попунити хемијском оловком. На текстуална питања одговор је потребно
написати читко, без прецртавања. 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 непотпупог 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:
дипл. географ Сузана Ловић
мсц Горица Станојевић
мр Милован Миливојевић
Рецензент:
др Љиљана Живковић
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1. Допуни реченицу.
На карти је методом боја приказана распрострањеност различитих типова земљишта на
простору Браничева. Према приказаном садржају ова карта спада у групу ________________
карата.
(2)
2. У следећим реченицама тамним словима су написани појмови од којих је један тачан, а
један нетачан. Подвуци појам који је тачан.
а) Са повећањем надморске висине ваздушни притисак се повећава / смањује.
б) Просторно удаљавање Европског и Северно Америчког континента последица је деловања
тектонских покрета / абразионе ерозије.
в) Плувијална (кишна) ерозија биће интезивнија када се иста количина падавина излучи у
дужем / краћем временском интервалу.
г) У местима која се простиру између северног и јужног повратника, Сунчеви зраци падају под
правим углом једанпут / двапут у току године.
д) Епицентар земљотреса се налази на Земљиној површини / дубоко у унутрашњости
Земље.
(5 х 1 = 5)
3. Погледај слику испод и одговори на питања испод слике уписивањем одговарајућих
бројева на линијама.

а) Место на коме је речна обала доминантно обликована речном ерозијом означено је бројем
_____ .
б) Место на коме је речна обала доминантно обликована речном акумулацијом означено је
бројем _____ .
(2 х 1 = 2)
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4. Заокружи слово испред тачног одговора.
Количина падавина, односно висина падавина на метеоролошким станицама изражава се у
mm. Величина од 1 mm падавина једнака је:
а) 1l/m3 воденог талога
б)1l/m2 воденог талога
в) 1 m2/ m3 воденог талога
(2)
5. Дата су питања под А, Б и В. Одговори на питања исписивањем одговора и заокруживањем
слова испред тачних одговора.
А)

На слици поред бројем 1 означен је пећински накит који
се назива _________________, док је бројем 2 означен
пећински накит који се назива __________________.

Б) Главни покретач крашке ерозије је:
а) кречњак и доломит
б) вода
в) вегетациони покривач
В) Крашке терене одликује:
а) брзо понирање површинских вода
б) плодно земљиште
в) велика густина насељености становништва
г) у геолошкој грађи терена доминирају кречњаци и доломити
д) интезивна пољопривредна производња
(2 х 1 + 1 + 2 х 1 = 5)
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6. Заокружи слова испред тачних одговора.
Који од наведених облика рељефа не постоје у Србији?
а) лесне заравни
б) крашка поља
в) клиф
г) клисура
д) фјорд
(2 х 2 = 4)
7. Заокружи слово испред тачног одговора.
Највиша тачка централне Србије налази се на:
а) Копаонику
б) Старој планини
в) Сувој планини
(2)
8. Заокружи слово испред тачног одговора.
Најповољнији услови за узгајање кромпира у Србији налазе се:
а) на брдима и ниским планина
б) у алувијалним равнима
в) изнад горње границе простирања шума
(2)
9. Заокружите слово испред тачног одговора.
У структури пољопривредног земљишта у Србији највећи удео имају:
а) воћњаци
б) оранице и баште
ц) виногради
(2)

10. Повежите туристичке центре са градовима у чијој се близини налазе:
а) Сурдулица
б) Велико Градиште
в) Нови Сад
г) Куршумлија

___ Фрушка Гора
___ Пролом Бања
___ Златибор
___ Сребрно језеро
___ Власинско језеро
(5 х 2 = 10)
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11. На линијама испред тачних тврдњи упишите слово Т, а испред нетачних слово Н.
а) ____ Најзначајнија лежишта бакра у Србији су: Бор, Мајданпек и Кривељ.
б) ____ Лежишта злата се налазе на Фрушкој Гори.
в) ____ Најпознатије налазиште мермера у Србији је на планини Венчац.
г) ____ Олово и цинк се експлоатишу у руднику Трепча.
(4 х 2 = 8)
12. Заокружи слово испред тачног одговора.
Ако путујеш из Бачке Паланке до Кладова, кретаћеш се:
а) коридором 10
б) коридором 7
(2)
13. Повежите врсту миграција са њиховим узроцима:
а) берба шљива
б) одлазак у школу
в) ратно стање

___ дневне миграције
___ планска колонизација
___ присилне миграције
___ сезонске миграције
(4 х 2 = 8)

14. У зависности да ли наведена предузећа припадају тешкој или лакој индустрији на линији
испред њихових назива ставите слова Т или Л.
а) ___ „Железара Смедерево“ (некадашњи „САРТИД 1913“)
б) ___ „Бамби“
в) ___ „Тигар“
г) ___ „Галеника“
(4 х 1 = 4)
15. На линијама испод питања напиши тачне одговоре.
а) Која држава Балканског полуострва је прва постала чланица Европске уније?
____________________________
б) Која држава Балканског полуострва је најмлађа чланица Европске уније?
____________________________
(2 х 1 = 2)

Укупан број бодова: 60
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ПРАКТИЧНА ВЕЖБА
Одговарајућим картографским знацима и картографским методама, на немој карти уцртајте
наведене географске објекте. Сваки појам има вредност од 2 бода. Бодује се правилно
картографско представљање и локацијска тачност објекта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Јадовник
Жагубица
Мироч
Гаџин Хан
Крчединска Ада
Пек
Чик
Љубовија
Јабука (гранични прелаз)
Рибњак Ечка
Руговска клисура
Србобран
Голијска Моравица
Паштрик
Расина (регија)
Варденик
Ситница
Сувобор
Манастир Грачаница
Костолац
Укупан број бодова: 40

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