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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:  
 
Јована Тодорић, мастер 
др Ана Петровић 
мр Милован Миливојевић 
 
Рецензент:  
 
др Љиљана Живковић 
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1. Уписивањем одговарајућих слова на цртице одреди чије су наведене заслуге. 
 
а) Папа Гргур ХIII   ___ учење о хелиоцентричном систему 
б) Никола Коперник ___ појам краса и објашњење крашког процеса 
в) Јован Цвијић   ___ закони о кретању планета 
г) Милутин Миланковић  ___ грегоријански календар 
д) Јохан Кеплер 

(4 х 2 = 8) 
 
 
2. Заокружи слово испред тачног одговора. 

Колико има соли у 1 kg морске воде са салинитетом од 35 ‰? 
 
а) 3,5 gr  
б) 35 gr 
в) 350 gr 
г) 3,5 kg 

 (2) 
 
 
3. Одговори на питање. 
 
Које од суседних држава Србије нису чланице Европске уније? 
  
_________________________________________________________________ 

 (4 х 1 = 4) 
 
 
4. Заокружи слова испред тачних одговора. 

Који од наведених народа припадају германској групи народа? 
 
а) Словенци 
б) Мађари  
в) Аустријанци 
г) Бугари 
д) Енглези 

 (2 х 1 = 2) 
 
5. Иза тврдњи које се односе на одређени континент, упишите назив тог континента. 
 
а) На овом континенту налази се по површини друга земља у свету. ______________ 
б) Овај континент је највиши од свих. _______________ 
в) На овом континенту налазе се селваси. _______________ 
г) За овај континент карактеристични су крикови и буш. ________________ 

 (4 х 1 = 4) 
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6. Дата су питања под А и Б. 
 
А) На приложеном сателитском снимку Београда, у празнa поља упиши називе 
одговарајућих река. 
 

 

 N  

 

 
 
Б) У наредним реченицама тамним словима су дати појмови од којих је један тачан, а 
један нетачан. Подвуци тачан појам. 
 
а) Београд има планинску / умереноконтиненталну климу. 
б) Најхладнији месец у Београду је новембар / јануар. 
в) Просечна годишња количина падавина у Београду је мања од 1000 mm / већа од 
1000 mm.  

 (3 + 3 х 1 = 6) 
 
 
7. Заокружи слово испред тачног одговора. 

Припадници народа Кечуа, који живе у Јужној Америци, изворно су: 
 
а) Мулати 
б) Местици 
в) Замбоси 
г) Ниједан од понуђених 

 (2) 
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8. На сликама је приказано дрво ______________________ чијим плодом држава 
_______________  (у Азији) обезбеђује чак 80% светског тржишта. 
 

 (2 x 1 = 2) 
 

9. Уписивањем одговарајућих слова на цртице повежи асоцијације са леве стране са 
одговарајућим географским регијама са десне стране. 
 
а) савана, бакар, кобалт, геолошко чудо, Лубумбаши  ____ Западни Сибир 
б) непрегледне шуме, нафта, мочваре, равница, Иртиш ____ Алпи 
в) пампа, гаучоси, пшеница, Парана    ____ Рог Африке 
г) висок природни прираштај, сиромаштво, Сомалија ____ Катанга (Шаба) 
д) Швајцарска, Лихтенштајн, Аустрија  

(4 х 2 = 8) 
 

10. Заокружи слова испред тачних одговора. 
 
Језерски басени могу настати као последица природних непогода: 
 
а) земљотреса 
б) вулканске ерупције 
в) лавине 
д) удара метеорита 
ђ) биолошке непогоде 
e) шумског пожара 

 (3 х 2 = 6) 
 

11. Заокружи слово испред тачног одговора. 
 
Зона гајења кафе у Средњој Америци налази се у висинском појасу: 
 
а) до 2000 m 
б) од 2000 до 3000 m 
в) од 3000 до 4500 m 

 (2) 
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12. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а поред нетачних Н. 
 
а) Највећи део Јужне Америке припада сливу Атлантског океана. ____ 
б) Аустралија се може приказати на карти размере 1 : 12 500 000. ____  
в) Дуж Албертовог језера пружа се граница између ДР Конго и Кеније. ____ 
г) Арктик је био део прастарог копна Гондване. ___ 

 (4 х 2 = 8) 
 
 
13. На основу приложених слика допуни реченицу. 
 

1  2

 
Слика означена бројем ____ представља ушће реке Нил, док је на слици означеној 
бројем ____  приказано ушће реке Амазон. 

(2 х 2 = 4) 
 
 

14. Заокружи слово испред тачног одговора. 

Технолошко, економско и политичко обједињавање света назива се: 
 
а) колонизација 
б) американизација 
в) глобализација 
г) организација 

 (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. Рт Чељускин 
2. Хадсонов пролаз 
3. Чукотско море 
4. Архангелск 
5. Сајан (Сајанске планине) 
6. Кључевскаја сопка (4850 m) 
7. Сан Франсиско (река) 
8. Галапагос (острво) 
9. Хјустон 
10. Арафурско море 
11. Пустиња Тар 
12. Дамаск 
13. Сардинија 
14. Језеро Њаса (Малави) 
15. Ванкувер (острво) 
16. Словачка 
17. Нова Каледонија 
18. Кола  (полуострво) 
19. Залив Сидра 
20. Дакар 

 
Број бодова: 40  

 
 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (100)  
 
 
 
Такмичар је на тесту освојио __________ бодова.  

Чланови комисије:  

_____________________  

_____________________  

_____________________  

 


