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Републичко такмичење из географије за 8. разред

УПУТСТВО ЗА РАД

Пред тобом је тест знања из географије за 8. 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:
Сузана Ловић Обрадовић, дипломирани географ
Др Ана Милановић Пешић
Мср Горица Станојевић
Мр Милован Миливојевић
Рецензент:
Др Љиљана Живковић
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1. У следећим реченицама тамним словима су наведени појмови од којих је један тачан, а
један нетачан. Подвуци тачан појам.
а) Количина Сунчеве енергије коју прима неко место на Земљи највише зависи од географске
ширине / дужине.
б) Географска ширина јужног поларника је 66,5°S / 66,5°W.
в) Растојање између Земље и Сунца у току године је / није увек исто.
г) Када се Земља нађе између Сунца и Месеца настаје помрачење Сунца / Месеца.
(4x1=4)
2. Растојање од Београда до Свилајнца износи 112 km. На карти је измерено да растојање
између ова два насеља износи 22,4 cm. Израчунај размеру карте на којој је мерено ово
растојање?
____________________________________
(3)
3. Допуни реченицу.
Слој атмосфере који се додирује са литосфером је _________________________________.
(2)
4. Одговори на питање тако што ћеш написати на линији тачан одговор.
Која држава, чланица Европске Уније, окружује највећи број малих (патуљастих) држава?
____________________________________________________________________
(2)

5. У следећим реченицама тамним словима су наведени појмови од којих је један тачан, а
један нетачан. Погледај слику и подвуци тачан појам.
a) На слици је приказана распрострањеност крашких
/ ледничких облика рељефа.
б) С обзиром на карактеристике рељефа и земљишта,
услови за узгајање пшенице у овим подручјима су
повољни / неповољни.
(2x2=4)
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6. Заокружи слова испред тачних одговора.
На којим од наведених река у Србији постоје услови за планинско сплаварење?
а) Тамиш
б) Ибар
в) Сава
г) Дрина
д) Велика Морава
(2x2=4)
7. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а поред нетачних Н.
а) Веома изражена ерозија у Србији је у сливу Јужне Мораве. ___
б) Сеча шума не утиче на смањење ерозије земљишта. ___
в) У Србији постоје облици рељефа глацијалног порекла. ___
г) Меандрирање реке последица је абразионе ерозије. ___
(4x1=4)
8. Допуни реченицу.
Вештачко језеро које се налази
__________________________.

на

највишој

надморској

висини

у

Србији

је
(2)

9. Подвуци називе клисуре кроз које не протиче Дунав у Србији.
Сићевачка,

Госпођин вир,

Сипска,

Велики Казан,

Мали Казан,

Багрданска
(2х1=2)

10. Заокружи слово испред тачног одговора.
Поплаве у мају 2014. године на простору Западне Србије су последица:
а) обилних падавина које су се излучиле за кратко време
б) наглог отапања снега
в) премештања поплавног таласа Дунавом
г) формирања ледених баријера на рекама
(2)
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11. Поређај наведене природне и антропогене појаве хронолошки по времену настанка, тако
што ћеш испред најстарије уписати број 1, а испред најмлађе број 5.
а)____ Алувијална раван Велике Мораве
б)____ Ђердапско језеро
в)____ Панонско море
г)____ Тетис
д)____ Дунав
(5х1=5)
12. Допуни реченице.
Отварањем нове болнице у Краљеву, повећаће се број радних места у
_____________________________ сектору делатности. Пошто највећи број запослених живи у
селима у околини Краљева, повећаће се број ________________________ миграната.
(2x2=4)
13. Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а поред нетачних Н.
а) Термоелектране су мањи загађивачи у односу на хидроелектране. ___
б) У Србији постоје две нуклеарне електране. ___
в) У близини Свилајнца се налази термоелектрана Морава. ___
г) Река Дрина има изузетан хидроенергетски потенцијал. ___
д) Највећа лежишта нафте и гаса у Војводини су у Банату и Бачкој. ___
(5x1=5)
14. Уписивањем одговарајућих слова на цртице повежи места са њиховим туристичким
функцијама.
а) Нови Сад
б) Сланкамен
в) Гуча
г) Дивчибаре

____ манифестациони
____ планински
____бањски
____ сеоски
____ градски
(5x1=5)

15.Заокружи слово испред тачног одговора.
Траса Коридора 10 кроз Србију највећим делом прати долине река:
а) Западне Мораве, Велике Мораве и Тамиша
б) Велике Мораве, Јужне Мораве и Дрине
в) Јужне Мораве, Велике Мораве и Дунава
г) Дунава, Дрине и Велике Мораве
(2)
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16. Заокружи слова испред тачних одговора.
Које од наведених градова карактерише хомогена етничка структура становништва?
а) Димитровград
б) Љубовија
в) Ада
г) Лучани
д) Кањижа
(2x1=2)
17. Од понуђених појмова подвуци три која се односе на живот и рад нашег најпознатијег
географа Јована Цвијића.
Будимпешта

Беч

крас

Бачка лесна зараван

Динариди

педологија
(3х1=3)

18. Анализирај карту и узимајући у обзир положај насеља, заокружи и напиши тачне
одговоре.
а) На карти заокружи једну од понуђених локација (А, Б или В) на којој би било најбоље
изградити фабрику за прераду дрвета и производњу намештаја.
б) Напиши три разлога зашто мислиш да је то најбоља локација.
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________

(2+3=5)
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.

Ветерница (река)
Тупижница (планина)
Нова Варош (насеље)
Ћелије (језеро)
Бачки Брег (гранични прелаз)
Лаб (река)
Паштрик (планина)
Луковска бања
Брза Паланка
Ечка (насеље)
Поцерина (област)
Манастир Жича
Сувобор (планина)
Бели Тимок
Црвени Чот (планински врх)
Гучево (планина)
Црна Трава (насеље)
Урошевац (насеље)
ХЕ Перућац
Ушће (насеље)

Укупан број бодова: 40

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

_____________________

2)

_____________________

3)

_____________________

