МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ЗА 7. РАЗРЕД

Свилајнац, 2016.

Републичко такмичење из географије за 7. разред, Свилајнац, 2016. године

УПУТСТВО ЗА РАД

Пред тобом је тест знања из географије за 7. разред. На крају сваког питања (број у
загради) уписан је број поена које носи тачан одговор на то питање.
Да би се одговор сматрао тачним, потребно је да водиш рачуна о следећем:
- Одговор мора бити у складу са инструкцијом. На почетку сваког задатка налази се
инструкција о начину на који је потребно да означиш одговор или одговоре које
сматраш тачним.
- Одговори морају бити написани читко, обавезно хемијском оловком.
- Прецртавање, дописивање или било какво друго исправљање одговора се неће
вредновати.
- Ако заокружиш више одговора од траженог броја, задатак се неће признати.
Време за решавање свих задатака је 90 минута. Уколико завршиш раније, тихо и без
ометања других такмичара можеш напустити учионицу.
Желимо ти пуно успеха у раду!

Задатке предложили:
Др Јелена Ћалић
Мср Јована Тодорић
Mр Милован Миливојевић

Рецензент:
Др Љиљана Живковић
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1. Земља је удаљена од Сунца 150 милиона km. Знајући колика је брзина светлости,
израчунај за које време светлосни зрак од Сунца стигне до Земље (Брзина = Пут /
Време).
..............................................................................
(2)
2. Допуни реченицу и заокружи слово испред тачног одговора.
Тип извора вреле воде приказан на
слици назива се _______________.

За коју област је ова појава
карактеристична?
а) јужна Африка
б) Исланд
г) Сибир
д) западна Аустралија

(2+2=4)
3. Заокружи слово испред тачног одговора.
Aко из Лондона полетимо авионом за Београд у 13 h по локалном времену, и путујемо
3 часа, у Београд стижемо по нашем времену у:
a) 15 h
б) 16 h
в) 17 h
г) 18 h
(2)
4. Подвуци појам који по начину и времену постанка не припада низу.
Анди, Кордиљери, Бразилска висораван, Пиринеји, Иранска висораван
(2)
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5. На основу текста, заокружи слова испред тачних одговора у питању под А и слово
испред тачног одговора у питању под Б.
А) Због политике једног детета која се у Кини примењивала од 1979. до 2015. године
рођено је 400 милиона мање деце него да те политике није било. Комунистичка
партија Кине 2015. године дозволила је паровима да имају двоје деце уколико желе.
Као последица политике једног детета, у Кини су присутни проблеми:
а) Демографска експлозија
б) Старење становништва
в) Несразмерно већи број женског становништва
г) Масовна емиграција на Тибет
д) Недостатак радне снаге
Б) Кини одговара старосно-полна пирамида:
a)

б)

(2 х 2 + 2 = 6)

6. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а поред нетачних Н.
а) Инуити су у прошлости ловили пингвине и тако се прехрањивали. ___
б) Тасманијски ђаво живи на најмањем континенту. ___
в) Хладна Калифорнијска струја повећава количину падавина у Средњој Америци. ___
г) Средњеамеричке „банана републике“ успешне су у производњи кафе. ___
д) Католицизам је доминантна религија у Јужној Америци. ___
(5 х 2 = 10)

7. У следећој реченици тамним словима су наведени појмови од којих је један тачан, а
један нетачан. Подвуци тачне појмове.
У народу Кечуа традиционално се гаји шећерна трска / кромпир, а домаћа
животиња је лама / газела.
(2 х 1 = 2)
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8. Заокружи слово испред тачног одговора.
Парадајз, кромпир, пасуљ и кукуруз Европљани користе у исхрани:
а) одувек, јер су то домаће европске биљне културе
б) од када их је Александар Македонски донео из Персије
в) од када их је Марко Поло донео из Кине
г) од када су их конквистадори донели из Америке
(2)
9. Повежи градове Аустралије са одговарајућим климатским типом. Слова испред
појмова из леве колоне читко упиши на линије испред одговарајућих појмова у десној
колони.
а) Алис Спрингс
б) Сиднеј
в) Перт
г) Дарвин

___ пустињска
___ тропска
___ средоземна
___ умерена
(4 х 2 = 8)

10. На основу текста, одговори на питање.
Колумбове експедиције у којима је он мислио да је стигао до Индије, десиле су се пре
него што је Магелан опловио Земљу и дефинитивно доказао да је округла. С обзиром
на то да се Индија на тадашњим картама познатог света налазила источно од Шпаније
и Португалије, а Колумбо је кренуо на запад, значи ли то да је он претпостављао да је
Земља округла и да се до Индије може доћи и ако се крене на запад?

_____
(2)
11. У следећој реченици тамним словима су наведени појмови од којих је један тачан,
а један нетачан. Подвуци тачне појмове.
Свилајнац се налази на координатама 44°13’ N, 21°12’ E / 44°53’ N, 21°34’ W
и припада сливу Црног / Егејског мора.
(2 х 1 = 2)
12. Заокружи слово испред тачног одговора.
Које афричке државе нису биле колоније?
а) Либија
б) ДР Конго
в) Либерија
г) Етиопија
д) ЈАР
(2 х 2 = 4)
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13. Допуни реченицу.
На карти Свилајнца удаљеност између цркве и фудбалског терена износи 2 cm. Ако
ово растојање у природи износи 500 m, размера карте је ____________.
(2)

14. У следећој реченици тамним словима су наведени појмови од којих је један тачан,
а један нетачан. Подвуци тачне појмове.
Антарктик је море / копно прекривено ледом, а Арктик је море / копно прекривено
ледом.
(2 х 2 = 4)

15. Повежи скраћенице са пуним називима међународних организација. Слова
испред појмова из леве колоне читко упиши на линије испред одговарајућих појмова
у десној колони.
а) UNICEF
б) NATO
в) EU
г) UNESCO

___ Европска унија
___ Фонд Уједињених нација за децу
___ Северноатлантски војни савез
___ Организација за образовање, науку и културу
(4 х 2 = 8)

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.

Атакама (пустиња)
Мари (река)
Бело море
Дамаск (град)
Белорусија
Ориноко (река)
Ормуз (мореуз)
Верхојанске планине
Језеро Викторија
Пустиња Кизилкум
Полуострво Кола
Висла (река)
Колима (река)
Дрејков пролаз
Будимпешта
Тјаншан (планина)
Амстердам
Велике Разводне планине
Фокландска острва
Бафинова земља (острво)
Број бодова: 40

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 100

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