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УПУТСТВО ЗА РАД 

 

Пред вама је тест знања из географије за 7. разред. Питања обухватају градиво редовне и 

додатне наставе 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 која се налазе испред њих. Ако заокружите више 

одговора од траженог броја, задатак се неће признати. 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 Марко Ланговић 

мср Војислав Деђански 

 

Рецензент: 

 

др Славољуб Јовановић 
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1. Унутрашњост Африке је вековима била непознаница за европске народе. Због чега су 

била спроведена истраживања њене територије? Заокружи слова испред тачних 

одговора. 

 

а) упознавање старих култура и цивилизација 

б) трговина златом и слоновачом 

в) успостављање колонијалне власти 

г) лов на дивље животиње 

д) потрага за оружјем        (2 x 2 = 4) 

 

2. Дати географски појам из леве колоне повежи са њиховим називом из десне колоне. 

Напиши одговарајуће слово на празну црту.  

 

а) језеро ___ Шат ел Араб 

б) острво ___ Мртво море 

в) планина ___ Борнео 

г) пустиња ___ Алтај 

д) река ___ Нефуд  

ђ) море                                                                                                                         (5 x 1 = 5) 

 

3. Од наведених азијских планина подвуците оне које су веначне по начину постанка:                        

Урал, Хиндукуш, Каракорум, Прибајкалске планине, Хималаји, Памир 

        (4 x 1= 4) 

 

4. А) На слици је приказано ушће реке Нил. Ком типу ушћа оно припада? Заокружи слово 

испред тачног одговора.                                                                                              

 

а) Делта 

б) Естуар 

в) Лагуна 

д) Фјорд 

 

 

 

                                                                                (1 x 1 = 1) 
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 Б) Долина реке Нил позната је као густо насељена, а основу привреде на овом простору 

чини пољопривреда. Који су фактори утицали на развој пољопривреде у долини реке 

Нил? Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) Планински терен 

б) Плодна земља 

в) Рудно богатство 

г) Екваторијална клима 

д) Наводњавање               (2 x 2 = 4) 

 

5. Замислите ситуацију да у Јужној Азији нема летњег монсуна. Каква географска 

промена би настала? Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) Велике реке Индије би плавиле околне градове. 

б) Нестала би пустиња Тар. 

в) Настала би изразита суша у Индији. 

г) Тропска кишна шума би постала доминантан тип вегетације на висоравни Декан. 

 (1 x 3 = 3) 

 

6. Наредне тврдње везане су за биљни и животињски свет Африке. Уколико је тврдња 

тачна заокружи слово Т, ако је нетачна заокружи слово Н. 

 

Жирафа живи у пустињи Сахара.                                                                                 Т       Н 

Шуме зимзеленог храста припадају медитеранској вегетацији.                               Т       Н 

Лемури живе на Мадагаскару.                                                                                      Т       Н 

Савана има изражен један кишни и један сушни период.                                          Т       Н 

Најпознатије дрво афричких оаза је маслина.                                                             Т       Н 

 

   (5 x 1 = 5) 

7. Одлучили сте да уживо посматрате фудбалску утакмицу између Јужноафричке 

републике и Србије која се 18. јануара одржава у Кејптауну. Заокружи слова испред 

назива гардеробе која ће ти требати да би се осећао пријатно у климатским условима 

који владају у том периоду у Кејптауну. 

 

а) Зимска јакна 

б) Качкет 

в) Сунцобран 

г) Дубоке чизме 

д) Вунена капа     (2 x 3 = 6) 
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8. Сваки опис регије из леве колоне повежи са њеним именом из десне колоне. Напиши 

одговарајуће слово на празну црту. 

а) Регија са највише припадника хиндуизма.                                 ____ Југозападна Азија 

б) Регија са најмногољуднијом државом на свету.   ____ Југоисточна Азија 

в) Регија са највећим резервама нафте у свету.   ____ Источна Азија 

г) Регија са највећим архипелагом.   ____ Средња Азија 

д) Регија која нема излаз на море/океан.   ____ Јужна Азија  

(5 x 1 = 5) 

9. На основу датих тврдњи одгонетни загонетнe појмове. Напиши назив појма на празну 

линију испод текста. 

Представља језеро у Африци.                                      Држава је Африке. 

Највећа притока језера је река Шари.                          Четврто највеће острво на свету. 

Не налази се у Источној Африци.                                Део је Јужне Африке. 

Површина језера се смањује.      Главни град је Антананариво. 

____________________                                                  _____________________________ 

                                                                                                                                     (1 + 1 = 2)  

10. Сваку реку из леве колоне повежи са низијом кроз коју протиче из десне колоне. 

Напиши одговарајуће слово на празну црту. 

а) Еуфрат                       ____ Кинеска низија 

б) Ганг ____ Хиндустан 

в) Брамапутра ____ Месопотамија 

г) Хоангхо ____ Западносибирска низија 

д) Јенисеј ____ Асам   (5 x 1 = 5) 

 

11. Од наведених афричких држава подвуците оне који су значајни произвођачи 

дијаманата: 

Јужноафричка република, Египат, Боцвана, Намибија, Мароко 

   (3 х 1 = 3) 
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12. Заокружите државе у 

којима зима почиње  

22. децембра. 

 

а) Боцвана 

б) Тунис 

в) Мадагаскар 

г) Мароко 

д) Ангола 

 

 

 

 

(2 x 2 = 4) 

 

13. Наведени географски појмови су карактеристични за Турску или Индонезију. На 

празну црту поред појма упиши слово Т уколико се појам односи на Турску, а слово И 

уколико се појам односи на Индонезију, односно оба слова уколико се појам односи на 

обе државе. 

 

a) Анкара ____ д) Ислам ____ 

б) Бали ____ ђ) Шећерна трска ____ 

в) Курди ____ е) Аја Софија ____ 

г) Џакарта ____     (8 х 1 = 8) 

 

14. Које од наведених одлика повезују градове Дар ес Салам, Лагос и Дакар? Заокружи 

слова испред тачних одговора. 

 

а) Вишемилионски градови 

б) Налазе се у Египту. 

в) Сви су главни градови. 

г) Лоцирани су на морској или океанској обали. 

д) Налазе се у Азији.                (2 х 2 = 4) 
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15. А) Дате су старосно-полне пирамиде двеју азијских држава. Поред имена држава, на 

празну црту напиши број старосне пирамиде која приказује старосно-полну структуру 

становништва те државе.  

a) Индија ____ 

б) Јапан ____              (2 х 1 = 2) 

 

 

Б) На основу анализе садржаја старосно-полних пирамида, заокружи слова испред 

тачних тврдњи. 

 

а) Највећи број становника Јапана чини становништво старости 20 - 65 година. 

б) У Јапану је животни век становништва краћи него у Индији. 

в) Више од половине становништва Индије је млађе од 30 година.      (2 х 2 = 4) 

 

16. А) Највиши врх Африке се налази на планини: 

а) Атлас 

б) Кенија 

в) Килиманџаро 

г) Рувензори       (1 х 1 = 1) 

 

Б) Колика је релативна надморска висина између највише тачке Африке (5 895 m) и 

Адис Абебе (2 400 m). Заокружи слово испред тачног одговора. 

Простор за рачунање: 

 

 

а) 1 255 m 

б) 2 656 m 

в) 3 495 m 

г) 4 128 m  (1 х 2 = 2) 
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17. Наредне тврдње односе се на одлике становништва Азије. Уколико је тврдња тачна 

заокружи слово Т, ако је нетачна заокружи слово Н. 

 

а) Азија је континент са највећим бројем милионских градова у свету.                Т         Н 

б) Око 60% светског становништва живи у Азији.                                                   Т         Н 

в) Становништво Азије је равномерно распоређено.          Т         Н 

г) Највећи део становништва припада белој (европеидној) раси.          Т         Н 

д) Најбројнија етничка група Југозападне Азије су Арапи.          Т         Н  

(5 х 1 = 5) 

18. Наведене афричке народе из леве колоне повежи са облашћу у којој живе из десне 

колоне. Напиши одговарајуће слово на празну црту. 

 

а) Бербери ____ пустиња Намиб 

б) Малгашани ____ прашуме басена Конга 

в) Пигмеји ____ Мадагаскар 

г) Копти ____ Источна Африка 

д) Хотентоти  ____ Египат 

ђ) Масаи        (5 х 1 = 5) 

 

19. Замислите да се снажан земљотрес (9 степени по Рихтеровој скали) догодио у 

Јапанском мору. Какве би последице могле настати? Заокружи слова испред тачних 

тврдњи. 

а) Острво Цејлон би потонуло. 

б) Цунами талас би дошао до Кореје. 

в) Клима Јапана би постала влажнија. 

г) Јапан не би био погођен поплавним таласом. 

д) Уследили би мањи потреси на ширем подручју.                                                         (2 х 3 = 6) 

 

20. У наведеним тврдњама тамним (болдираним) словима исписани су тачни и нетачни 

појмови. У свакој тврдњи заокружи тачан појам. 

 

Најважнија индустријска грана Турске је текстилна/машинска индустрија. 

Индонезија је водећа у свету по резервама калаја/гвожђа. 

Најважнији извозни производ Средње Азије је каучук / памук. 

Кина је водећа у свету по производњи пиринча / кукуруза. 

Најзначајнији природни ресурс држава Персијског залива је угаљ / нафта. 

    (5 х 1 = 5) 
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21. Од понуђених држава подвуците оне које припадају Источној Африци: 

Мали       Етиопија       Сомалија       Ангола       Џибути 

                                                                                                                                     (3 x 1 = 3)  

 

22. Мртво море је познато по изузетно високом салинитету воде. Заокружи слова испред 

фактора који су највише допринели његовом високом салинитету. 

 

а) Велико испаравање 

б) Повећана количина падавина 

в) Утицај човека 

г) Надморска висина 

д) Географска ширина                                                                                               (2 х 2 = 4) 

 

Такмичар је на тесту освојио ______________ бодова                 Укупан број бодова: 100  

 

Чланови комисије: 

1)                      ___________________________ 

2)                      ___________________________ 

3)                      ___________________________ 

 

 



МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО 

 
 
 
 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 

ГЕОГРАФИЈЕ 

ЗА 7. РАЗРЕД 
 

 

 
 

 

 

 

Београд, 2017. 
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УПУТСТВО ЗА РАД 

 

Пред вама је тест знања из географије за 7. разред. Питања обухватају градиво редовне и 

додатне наставе 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 која се налазе испред њих. Ако заокружите више 

одговора од траженог броја, задатак се неће признати. 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 Марко Ланговић 

мср Војислав Деђански 

 

Рецензент: 

 

др Славољуб Јовановић 
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1. Пажљиво прочитај текст и одговори на питање. Милан се налази на камповању на 

обали Великог сланог језера на надморској висини од 1280 m (Тачка Б). Његов друг 

Ђорђе се налази на камповању на највишој тачки Северне Америке, на надморској 

висини од 6 194 m (Тачка А).   

А) Одреди релативну 

надморску висину тачке на 

којој се налази Ђорђе, у 

односу на надморску висину 

тачке на којој се налази 

Милан. 

Простор за рачунање: 

 

 

Заокружи слово испред тачног одговора: 

а) 4914 m 

б) 3528 m 

в) 0 m 

г) 2790 m  

(1 х 2 = 2) 

Б) На приложеном графикону уцртај линију која показује релативну висину тачке А у 

односу на тачку Б. 

                                                                                                                                    (1 х 2 = 2) 

2. Следеће тврдње односе се на рељеф Северне Америке. Уколико је тврдња тачна 

заокружи слово Т, ако је нетачна заокружи слово Н. 

а) Највиша тачка Северне Америке се налази на Аљасци.                                      Т         Н 

б) Кордиљери се протежу дуж источне обале Северне Америке.                          Т         Н 

в) Апалачке планине спадају у групу веначних планина.                                       Т         Н 

г) Канадски штит представља најстарији део Северне Америке.                           Т         Н 

       (4 х 1 = 4) 
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3. Зашто Гвинејска Африка прима већу количину падавина у летњем периоду? Заокружи 

слово испред тачног одговора. 

а) Због хладних морских струја 

б) Због југозападних пасата 

в) Због близине пустиње Сахаре  

г) Због високих планина           (1 x 2 = 2)  

 

4. У сваком наведеном низу појмова постоји „уљез“. Пронађи и подвуци га. Затим, испод 

сваког низа појмова дата су објашњења због чега је дати појам „уљез“. Заокружи слово 

испред тачног објашњења. 

 

А) први низ појмова: Суецки канал, Црвено море, Баб ел Мандеб, Бенгалски залив 

 

Објашњења: 

а) Не налази се у Јужној Азији. 

б) Не налази се у Југозападној Азији. 

в) Део је Тихог океана. (1 + 1 = 2)  

 

Б) други низ појмова: Вијетнам, Лаос, Бутан, Камбоџа 

 

Објашњења: 

а) Налази се у Јужној Азији. 

б) Није држава. 

в) Не излази на Тихи океан.                                                                                     (1 + 1 = 2) 

 

В) трећи низ појмова: Арарат, Каракум, Хиндукуш, Хималаји 

 

Објашњења: 

а) Не представља пустињу.  

б) Налази се у Југоисточној Азији. 

в) Не представља планину.                                                                                      (1 + 1 = 2) 
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5. Где се налази област црне металургије у САД-у? Заокружи слово испред тачног 

одговора. 

а) Западна обала САД-а 

б) Подручје Апалача 

в) Флорида 

г) Тексас       (1 х 1 = 1) 

 

6. Замислите ситуацију да којим случајем нестане Голфска струја. Шта би се у том 

случају десило са количином падавина на полуострву Флорида? Заокружи слово 

испред тачног одговора. 

а) Количина падавина би била нижа од садашње. 

б) Количина падавина би се знатно повећала. 

в) Количина падавина би се незнатно повећала. 

г) Не би се променила количина падавина.       (1 х 3 = 3) 

 

7. Сваку афричку реку из леве колоне повежи са морем или океаном из десне колоне у 

које се улива. Обрати пажњу, у наведени океан или море може се уливати више 

понуђених река! Напиши одговарајућа слова на празне црте. 

а) Нил 

б) Нигер ______ Атлантски океан 

в) Замбези ______ Средоземно море 

г) Орање ______ Индијски океан 

д) Конго          (5 х 1 = 5) 

 

8. Бројевима од 1 до 3 рангирајте простирање вегетације на простору Северне Америке 

крећући се од севера ка југу тако да број 1 одговара вегетацији која допире највише на 

север, а број 3 одговара вегетацији која се налази најјужније . 

____ тајга 

____ тундра 

____ прерија           (3 х 1= 3) 
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9. Због чега се каже да је Јапан „привредно чудо“? Заокружи слова испред тачних 

одговора. 

 

а) због велике површине коју заузима 

б) због великог улагања у науку и образовање 

в) због све већег пораста броја становника  

г) због великих лежишта нафте 

д) због високо развијене и модернизоване индустрије                                         (2 х 2 = 4) 

 

10. Сваки наведени појам из леве колоне повежи са облицима рељефа којима припадају из 

десне колоне. Обрати пажњу, више понуђених појмова могу бити исти облици рељефа! 

Напиши одговарајућа слова на празне црте. 

а) Атлас  

б) Ахагар ______ пустиње 

в) Калахари ______ висоравни 

г) Либијска ______ планине 

д) Етиопска 

ђ) Туркана                                                                                                                  (5 х 1 = 5) 

                                                                                                             

11. А) Које острво је означено на приложеној карти Југоисточне Азије? Заокружи слово 

испред тачног одговора. 

 

а) Суматра 

б) Хоншу 

в) Борнео 

г) Јава  

 

 

                            (1 х 1 = 1) 
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Б) Острво на слици је познато као једно од најгушће насељених делова света. Од 

понуђених фактора пронађи онај који је највише утицао на велику густину 

насељености острва. Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) Разноврстан биљни и животињски свет 

б) Плодно вулканско земљиште 

в) Велико богатство резервама руде 

д) Повољна суптропска клима         (1 х 2 = 2) 

 

12. Који су најважнији фактори високог степена привредног развоја Северне Америке? 

Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) Емиграција становништва 

б) Велики проценат сеоског становништва 

в) Богатство природним ресурсима 

г) Одсуство ратних сукоба још од XIX века 

д) Неравномерна густина насељености     (2 х 2 = 4) 

 

13. Бојан се налази на пословном путу у Азији. Тренутно је лоциран у Индонезији, а мора 

отићи на састанак који ће се одржати у Пекингу. Уз помоћ приложене карте закључи 

кроз које климатске типове ће проћи приликом свог лета из Џакарте до Пекинга. 

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

а) Екваторијална / клима тропских 

влажних шума 

б) Тропска сува / пустињска / сува 

пустињска 

в) Субполарна / клима тундри 

г) Планинска 

д) Умерено топла монсунска / умерено 

топла са сувом зимом / синијска  

                                               (2 х 3 = 6) 
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14. С обзиром на то да се сваке године смањује површина Аралског језера, научници 

предвиђају да ће у будућности оно нестати. Који је главни фактор који утиче на 

смањење површине језера? Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) Прекомерно коришћење притока језера за наводњавање 

б) Нагло смањење количине падавина 

в) Велика густина насељености на обалама језера 

д) Спуштање језерског басена под утицајем тектонских покрета                       (1 х 2 = 2) 

 

15. Који се од наведених градова налазе у Западној Африци? Заокружи слова испред 

тачних одговора. 

а) Лагос 

б) Јоханезбург 

в) Каиро 

г) Акра 

д) Могадиш               (2 х 1 = 2)  

 

16. Наредне тврдње се односе на географске одлике Јапана. Уколико је тврдња тачна 

заокружи слово Т, ако је нетачна заокружи слово Н. 

 

а) Највећи мегалополис на свету налази се у Јапану.                                                Т       Н 

б) Јапан се често назива и „Земља залазећег Сунца“.                   Т       Н 

в) Јапан се одликује великом густином насељености.                   Т       Н 

г) По извозу рибе и рибљих производа међу водећима је у свету.                           Т       Н 

     (4 х 1 = 4)  

17. Које регије Северне Америке имају велику густину насељености? Заокружи слова 

испред тачних одговора. 

а) Калифорнија 

б) Област Великих језера 

в) Аљаска 

г) Њуфаундленд 

д) Мохава     (2 х 1 = 2) 
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18. Прокопавањем Суецког канала 1869. године повезани су Средоземно и Црвено море. 

Замислите да Суецки канал није прокопан, која би од наведених тврдњи била тачна? 

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

а) Долина Нила не би била густо насељена. 

б) Египат би имао мање повољан саобраћајно – географски положај. 

в) Египат би био боље саобраћајно повезан са осталим континентима. 

г) Црвено море би имало нижи салинитет. 

д) Привреда Египта би била слабије развијена.     (2 х 3 = 6) 

 

19. Сваки град Северне Америке из леве колоне повежи са обалом на којој се налази из 

десне колоне. Обрати пажњу, на наведеним обалама може се наћи више понуђених 

градова! Напиши одговарајућа слова на празне црте. 

а) Њујорк 

б) Филаделфија 

в) Сан Франциско ______ Источна обала 

г) Ванкувер ______ Западна обала 

д) Вашингтон 

ђ) Сан Дијего              (6 х 1 = 6) 

 

20. Читајући рубрику „Веровали или не“, Јована је прочитала велики број информација 

везаних за географске карактеристике Азије. Неке од њих су погрешне, а неке су тачне. 

Одредите које од наредних информација могу бити тачне, а које не могу. На црти 

поред информација уписати слово Т уколико је информација тачна или слово Н 

уколико информација није тачна. 

У Улан Батору отворена модерна морска лука. _____ 

Од последица поплава велики број становника Бангладеша је изгубило живот. _____ 

Хонг Конг је поново постао део Кине. _____ 

Светско првенство у кајаку на речним водама одржано је у Саудијској Арабији. _____ 

                (4 х 2 = 8) 
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21. Из Кејптауна (тачка А) полетео је авион за град чије су координате 25о СГШ (N) и 80 о 

ЗГД (W) (Тачка Б). На приложеној карти обележите словом Б тражену тачку и 

одговорити о ком граду је реч. Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) Торонто 

б) Мајами 

в) Каиро 

г) Пекинг      (2 х 2 = 4) 

 

 

 

22. У наредним тврдњама дате су две подебљане (болдиране) речи од којих је једна тачна, 

а друга нетачна. У свакој тврдњи прецртај нетачну реч. 

Најважнији енергетски извор у Јужној Африци је нафта/угаљ.  

Највећа налазишта бакра у Африци су у ДР Конгу/Гвинеји. 

Највеће површине под шумама у Африци су у „Рогу Африке“ / басену Конга. 

Винова лоза се гаји у Алжиру/Чаду. 

      (4 х 1 = 4) 

23. Наведени појмови су карактеристични за Северну или Западну Африку. На линијама поред 

појмова уписати број 1 уколико се појам односи на Северну Африку или број 2 уколико се 

појам односи на Западну Африку. 

а) пирамиде у Гизи ____            г) Пигмеји____ 

б) Сенегал ____  д) Туарези____ 

в) шотови ____   ђ) Волта ____                                           (6 х 1 = 6)    
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24. Повежите области Северне Америке са клима дијаграмима који им одговарају. Бројеве који се 

налазе испод клима дијаграма упиши на празне линије испред области Северне Америке. 

____ Аљаска 

____ Флорида 

____ Источна обала САД-а          (3 x 2 = 6) 

 1 2 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                3 
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Такмичар је на тесту освојио ______________ бодова     Укупан број бодова: 100  

 

Чланови комисије: 

1)                      ___________________________ 

2)                      ___________________________ 

3)                      ___________________________ 

  

 

 



МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО 

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 

ГЕОГРАФИЈЕ 

ЗА 7. РАЗРЕД 
 

 

 
 

 

 

 

Београд, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА РАД 

 

Пред вама је тест знања из географије за 7. разред. Питања обухватају градиво редовне и 

додатне наставе 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 која се налазе испред њих. Ако заокружите 

више одговора од траженог броја, задатак се неће признати. 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 Марко Ланговић 

мср Војислав Деђански 

 

Рецензент: 

 

Проф. др Славољуб Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Бројевима од 1 до 5 рангирајте простирање пет климатско – вегетационих спратова  

на простору Мексика крећући се од најнижег ка највишем тако да број 1 одговара 

најнижем спрату, а број 5 одговара највишем спрату.  

 

      Тера темплада____  

      Тера калиенте____  

      Тера фриа____ 

      Тера невада____ 

      Тера хелада____                                                                                                   (5 х 1 = 5) 

 

2. А) Дате су старосно – полне пирамиде две државе. Поред имена држава, на празну 

црту напиши број старосне пирамиде која приказује старосно – полну структуру 

становништва те државе. 

 

____ Бурунди 

      ____ Јужна Кореја                                                                                               (2 х 2 = 4) 

 

                                1       2 

 

           
 

 

Б) На основу анализе података приказаних у старосно – полним пирамидама 

заокружи слово испред тачне тврдњe. 

 

а) Удео становништва од 40 до 60 година у укупном становништву је већи у 

Бурундију у односу на Јужну Кореју. 

б) Становништво Бурундија је млађе него становништво Јужне Кореје. 

в) Удео старог становништва је већи у Бурундију у односу на Јужну Кореју. 

 (1 х 2 = 2) 

 

3. Приликом свог путовања путем свиле до Кине, Марко Поло је трговао и у исхрани 

користио различите биљне културе. Од понуђених биљних култура, подвуци оне 

које је могао да користи у исхрани током свог путовања: 

 

      кукуруз,   кромпир,   пшеница,   јабука,   пасуљ                                                     

  (2 х 3 = 6) 

 



 

4. Због чега Јужна Америка има засебан и специфичан биљни и животињски свет? 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

      а) Због меридијанског правца пружања континента 

      б) Због климатских услова који владају само на територији Јужне Америке  

      в) Због прокопавања Панамског канала 

      г) Због дуже изолованости у геолошкој прошлости.                                        (1 х 2 = 2) 

 

5. Уколико су наредне тврдње тачне заокружи слово Т, ако су нетачне заокружи слово 

Н. 

 

      а) Бафиново острво припада Јужној Америци.   Т     Н 

      б) Мамутова пећина се налази у западном делу Кордиљера.   Т     Н 

      в) Планине Атлас су по начину постанка громадне.   Т     Н 

      г) Руб ел Хали је пустиња у Југозападној Азији.                                              Т     Н    

 

(4 х 1 = 4) 

 

6. А) Хладна морска струја која тече Југозападном обалом Африке се назива 

_____________________.                                                                                     (1 х 1 = 1) 

 

Б) Која од наведених појава би била могућа, уколико би поменута струја постала 

топла морска струја. Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

      а) Не би постојала пустиња Намиб. 

      б) Количина падавина би била нижа. 

      в) Количина падавина би била виша. 

      г) Повећала би се средња годишња температура ваздуха на обали Либерије.  

 

 (2 х 3 = 6) 

 

7. Дато је неколико различитих тврдњи о Азији. Заокружи слова испред тачних 

тврдњи. 

 

а) У Азији се налази најнижа копнена тачка на свету. 

б) Већи део становништва Азије живи у градовима. 

в) Две најмногољудније државе света се налазе у Азији. 

г) Највеће светске резерве бакра се налазе у Азији. 

д) Земља са најмањим бројем становника у свету налази се у Азији.     (2 х 1 = 2) 

 

8. Циклонски ветрови наносе штету одређеним регијама света. Која је то регија? 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) Средња Америка 

б) Источна Африка 

в) Патагонија 

д) Југозападна Азија                                                                                            (1 х 2 = 2) 

 

 



 

9. Шта је тамнијом бојом представљено на тематској карти? Заокружи слово испред 

тачног одговора. 

 
 

      а) Производња злата у свету 

      б) Производња пшенице у свету 

      в) Производња кафе у свету 

      г) Производња пиринча у свету                                                                (1 х 3 = 3) 

 

10. Бројевима од 1 до 5 поређај државе по времену изласка Сунца у њима, тако што ћеш  

бројем 1 означити државу у којој ће најраније изаћи Сунце, а бројем 5 државу у 

којој ће се то најкасније десити. 

 

Никарагва ____ 

Суринам  ____ 

Индија  ____ 

Чад  ____ 

Мијанмар  ____                                                                                          (5 х 1 = 5) 

 

11. Које су од понуђених карактеристика заједничке за реке Амазон и Конго? Заокружи 

слова испред тачних одговора. 

 

а) Теку од истока према западу. 

б) Теку кроз екваторијални појас. 

в) Богате су водом. 

г) Њихове долине су веома густо насељене. 

д) Обе реке пресецају екватор по два пута.                                                    (2 х 2 = 4) 

 

 

12. У наведеним тврдњама тамним (болдираним) словима исписани су тачни и нетачни 

појмови. У свакој тврдњи заокружи појам који је тачан. 

 

Местици су настали укрштањем европеидне и негроидне / монголоидне расе. 

Канада је велики светски произвођач урана / калаја. 

Центар аутомобилске индустрије у САД-у је Лос Анђелес / Детроит. 

Главни град Нигерије је Лагос / Абуџа. 

Фавеле су сиромашна / богата предграђа у Јужној Америци.                       (5 х 1 = 5) 

 



13. А) Повежите светске градове са клима дијаграмима који им одговарају. Бројеве који 

се налазе испред клима дијаграма упиши на празне црте поред одговарајућег града.  

 

____ Сантјаго 

____ Токио  

____ Мексико Сити                                                                                              (3 х 2 = 6) 

 

                                      1                                                                               2 

 
 

                                      3 

   
 

 

Б) На основу анализе садржаја клима дијаграма, заокружи слово испред тачне тврдње. 

 

  а) У Сантјагу је највећа количина падавина лети. 

  б) Токио има више температуре летњих месеци у односу на Мексико Сити. 

  в) Мексико Сити има ниже температуре зимских месеци од Сантјага.             (1 х 2 = 2) 

 

 

 

 

 

 



14. Дате су тврдње о светској привреди. Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) Регион Западне Африке је велики светски произвођач вина. 

б) Највећа лежишта нафте у САД-у се налазе у држави Мичиген. 

в) Главна пољопривредна грана Аргентине је сточарство. 

г) Југозападна Азија је велики светски произвођач пиринча. (1 х 1 = 1) 

 

 

Укупан број бодова: 60 

 

 

ПРАКТИЧНА ВЕЖБА 

На немој карти света упиши бројеве на одговарајућа места и тако лоцирај положај 

географских објеката који представљају одговоре на постављена питања. Поред сваког 

питања налази се број бодова за тачан одговор. 

 

1. Упиши број 1 на месту где се налази пустиња која је настала због утицаја Перуанске 

/ Хумболтове морске струје.                                  (3) 

2. Упиши број 2 на месту где се налази језеро у Африци чије воде не припадају нити 

једном океанском сливу.            (3) 

3. Упиши број 3 на линију која означава правац дувања зимског монсуна у Јужној 

Азији.               (3) 

4. Упиши број 4 на месту где се налази острво на коме је смештена држава Брунеј.   (2) 

5. Упиши број 5 на месту где се налазе планински венци чијим снижавањем би се 

омогућио продор влажних ваздужних маса са запада у унутрашњост Северне 

Америке.               (3) 

6. Упиши број 6 на месту где се налази море у које се улива најдужа река Азије.     (2) 

7. Упиши број 7 поред реке у чијем сливу се простиру љаноси.       (2) 

8. Упиши број 8 на месту језера у Азији где се воде његових највећих притока користе 

за наводњавање поља памука.                                                                                 (3) 

9. Упиши број 9 на месту где се налази река чијим евентуалним скраћивањем би 

нестао тренутно најзначајнији унутрашњи пловни пут у САД-у.       (3) 

10. Упиши број 10 на месту где се налази највеће вештачко језеро Африке.      (2) 

11. Упиши број 11 на месту где се налази велико канадско острво, за које је 

карактеристичан интензиван риболов због сусрета топле Голфске и хладне 

Лабрадорске струје.                                           (3) 

12. Упиши број 12 на месту где се налази плато у Јужној Америци на коме када би 

нестала степска вегетација, нестала би и основа за развој тренутно веома развијеног 

овчарства.                         (3) 

13. Упиши број 13 на месту где се налази најдубље језеро на свету.       (2) 

14. Упиши број 14 на месту где се налази планински појас у САД-у у коме је због 

развијеног рударства развијена црна металургија.                               (3) 

15. Упиши број 15 на месту где се налази морски канал који представља најкраћу везу 

између Тихог и Атлантског океана.                                   (3) 

 

Укупан број бодова: 40 

 



 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 100 

 

Такмичар је на тесту освојио _______ бодова. 

 

Чланови комисије:  

 

1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________  



МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО 

 

 

 

OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 

ГЕОГРАФИЈЕ 

ЗА 7. РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

Београд, 2018. 

 



Општинско такмичење из географије за 7. разред 2 

 

 

УПУТСТВО ЗА РАД 
 

Пред вама је тест знања из географије за 7. разред. 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: 

 

проф. др Александар С.  Петровић 

мср Војислав Деђански 

 

Рецензент: 

проф. др Славољуб Јовановић 

 

 

 

       



Општинско такмичење из географије за 7. разред 3 

1. Од понуђених држава, подвуци оне које припадају Југоисточној Азији: 

Индија   Камбоџа   Оман   Лаос   Турска   Вијетнам 

                   (3х1=3) 

2. Наведени географски појмови су карактеристични за Египат или Јужноафричку републику. 

На празну линију поред појма упиши слово Е уколико се појам односи на Египат, а слово Ј 

уколико се појам односи на Јужноафричку републику.  

а) Каиро___   д) Александрија ___ 

б) Јоханесбург___  ђ) Дракенске планине___ 

в) Лимпопо___   е) Асуанска брана___ 

г) Нил___   ж) Преторија___ 

                 (8х1=8) 

3. Дате тврдње се односе на одређени географски појам. На основу тврдњи закључи који је то 

загонетни појам. Напиши назив појма на празну линију испод текста. 

 

Држава је Азије      Пољопривредна је култура  

Највећи део државе обухвата пустиња    Захтева доста влаге 

Једна је од највећих произвођача нафте у свету  Не гаји се у Југозападној Азији 

Обухвата највећи део Арабијског полуострва       Највећи светски произвођач је Кина 

 

_______________________________                __________________________________ 

                 (1х1=2) 

4. Шта би се десило када би реке Аму Дарја и Сир Дарја пресушиле? Заокружи слова испред 

тачних одговора. 

а) Производња памука у Средњој Азији би била угрожена 

б) Аралско језеро би удвостручило своју површину 

в) Клима Средње Азије би била влажнија 

г) Аралско језеро би сасвим нестало 

д) Биљни и животињски свет Средње Азије би био разноврснији 

                 (2х3=6) 



Општинско такмичење из географије за 7. разред 4 

5. Која од наведених природних непогода је карактеристична за Југозападну Азију? Заокружи 

слово испред тачног одговора. 

а) клижење тла 

б) торнадо 

в) пешчана олуја               (1х1=1) 

6. Зашто Јужна Азија има боље и разноврсније географске услове за развој пољопривреде од 

Југозападније Азије? Заокружи слова испред тачаних одговора. 

а) Због различите етничке структуре становништва 

б) Због мање опасности од земљотреса 

в) Због влажније климе 

г) Због повољнијег рељефа 

д) Због сушније климе               (2х2=4) 

 

7. Дати географски  назив из леве колоне повежи са одговарајућом  географском појавом  из 

десне колоне. Напиши одговарајуће слово на празну црту.  

 

а) Калахари   _____ држава 

б) Тангањика  _____ река 

в) Боцвана  _____ пустиња 

г) Атлас  _____ језеро 

д) Орање  _____ народ 

ђ) Пигмеји                (5х1=5) 

8. Које од наведених животиња живе у саванама Африке? Уз оне које живе стави слово Т, а уз 

оне које не живе у саванама Африке стави слово Н.  

а) жирафа ____ 

б) горила  ____ 

в) вук  ____ 

г) лав  ____ 

д) лемур ____ 

ђ) слон  ____               (6х1=6) 



Општинско такмичење из географије за 7. разред 5 

9. Заокружи државе у којима 

лето почиње 22. децембра. 

а) Јужноафричка република 

б) Либија 

в) Мароко 

г) Египат 

д) Мадагаскар 

 

     

 

 

     (2х2=4) 

 

10. Пошто Индонезија припада Ватреном појасу Пацифика, које од наведених природних 

појава се могу јавити у Индонезији? Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) цунами 

б) суша 

в) земљотрес 

г) вулканизам 

д) лавине                (3х2=6) 

 

11. Који је од наведених типова климе је заступљен у Африци? Уз оне типове климе који су 

заступљени упиши слово Т, а уз оне који нису упиши слово Н. 

а) клима тундре (субполарна клима)  ____ 

б) планинска клима    ____ 

в) клима саване    ____ 

г) монсунска клима    ____ 

д) средоземна клима    ____ 

ђ) поларна клима    ____     (6х1=6) 



Општинско такмичење из географије за 7. разред 6 

12. Зашто настају вади или уади? Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) због високих температура током читаве године 

б) због великог искоришћавања воде од стране локалног становништва 

в) због мале количине падавина 

г) због равномерне расподеле падавина 

д) због малог нагиба рељефа             (2х2=4) 

 

13. Биљну културу из левe колоне повежи са географском регијом у којој се доста гаји датој у 

десној колони. Напиши одговарајуће слово на празну црту. 

а) соја                _____ Југозападна Азија 

б) урма                  _____ Средња Азија 

в) јута                _____ Источна Азија 

г) памук    _____ Јужна Азија           (4х1=4) 

 

14. У ком од наведених градова Сунце прво излази ујутру. Заокружи тачан одговор. 

а) Техеран 

б) Владивосток 

в) Токио 

г) Пекинг                           (1х2=2) 

 

15. У наведеним тврдњама тамним (болдираним) словима исписани су тачни и нетачни 

појмови. У свакој тврдњи заокружи тачан појам.  

 

Најразвијенија туристичка земља Северне Африке је Алжир / Египат.  

Либија је водећа у Африци по резервама нафте / угља.  

Бушмани су народ који живи у пустињи Сахара / Калахари.  

Обала Слоноваче је прва земља у Африци по производњи какаоа / урме.  

Покрајина по којој је кафа добила име налази се у држави Намибија / Етиопија.  

(5х1 = 5) 

 

 



Општинско такмичење из географије за 7. разред 7 

 
16.  
 

А) Дате су старосно – полне пирамиде Јапана и Бангладеша. На основу знања о демографским 

карактеристикама Јапана и Бангладеша,  поред назива држава, на празну црту, напиши број 

старосне пирамиде која приказује старосно – полну структуру њеног становништва.    

 

____ Јапан  

 

____ Бангладеш             (2х2 = 4) 

  

1. 2. 

Б) На основу анализе података приказаних у старосно – полним пирамидама заокружи слова 

испред тачних одговора.  

а) Удео становништва од 15 до 19 година у укупном становништву је већи у Бангладешу у 

односу на Јапан.  

б) Становништво Јапана је млађе него становништво Бангладеша.  

в) Удео старог становништва је већи у Јапану у односу на Бангладеш.   (2х2 = 4) 

 

17. Зашто се река Хоангхо назива „Жута река“?  Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) зато што протиче кроз лесни плато 

б) због развијене текстилне индустрије у њеном приобаљу 

в) због специфичног планктона жуте боје 

г) због велике количине муља који носи њена вода 

д) због учесталих поплава        (2х2=4) 



Општинско такмичење из географије за 7. разред 8 

 

18. Замислите  ситуацију да хладна морска струја Ојашијо достиже до острва Кјушу. Како би то 

утицало на климу Јапана? Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) Клима би постала још влажнија 

б) Летњи месеци би били изразито топли 

в) Зимски месеци би били хладнији 

г) Клима би била сушнија 

д) Зимски месеци би били без снежних падавина 

                 (2х3=6) 

19. Које од наведених планина су веначне (набране) по начину постанка? Уз оне које јесу 

упиши слово Т, а уз оне које нису упиши слово Н. 

 

а) Кавказ ____ 

б) Хималаји ____ 

в) Фуџијама ____ 

г) Памир ____ 

д) Урал  ____            (5х1 = 5) 

 

20. Од понуђених река, подвуци оне које се уливају у Атлантски океан. 

Нил   Конго   Нигер   Замбези   Орање   Лимпопо 

                 (3х1=3) 

21. Замислите ситуацију да Јужноафричка република не поседује велико рудно богатство. Које 

би онда биле карактеристике привреде те државе? Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) Развијена тешка индустрија 

б) Пољопривреда је доминантна привредна грана 

в) Развијена прехрамбена индустрија  

г) Добијање електричне енергије из термоелектрана 

д) Веће учешће нуклеарне енергије у процесу добијања електричне енергије 

                 (2х3=6) 



Општинско такмичење из географије за 7. разред 9 

 

22. Који од наведених градова излази на море или океан? Заокружи слова испред тачних 

одговора. 

а) Шангај 

б) Њу Делхи 

в) Токио 

г) Техеран 

д) Анкара 

(2х1=2) 

 

Укупан број бодова: 100 

 

Такмичар је на тесту освојио __________ бодова 

 

Чланови комисије: 

1) ________________________________ 

2) ________________________________ 

3) ________________________________ 

 



МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО 
 
 
 
 

 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

ЗА 7. РАЗРЕД 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, 2018. 

 
 
 
 

 



Окружно такмичење из географије за 7. разред 2 

 
 

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

 3) ________________________________ 
 
 
 

УПУТСТВО ЗА РАД 
 

 
Пред вама је тест знања из географије за 7. разред. 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. 
Наглашавамо да се у тесту не уписује име и презиме, нити иницијали ученика који ради тест. 
 
 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
 
 
 
Задатке предложили: 
 
Доцент др Александар С.  Петровић 
Мср Војислав Деђански 
 
Рецензент: 
Проф. др Славољуб Јовановић 
 
 

 

 
 



Окружно такмичење из географије за 7. разред 3 

1. Уз полуострва која припадају Азији на линији упиши број 1, а на линији уз полуострва која припадају 

Северној Америци стави број 2. 
а) Малајско ____ 

б) Лабрадор ____ 
в) Камчатка ____ 

г) Флорида ____ 
д) Тајмир ____           (5х1=5) 
 

2. Зашто се Африка сматра „најмлађим“ континентом? Заокружи слова испред тачних одговора. 
 

а) због великог присуства европеидне расе 
б) зато што је природни прираштај становништва висок 

в) због ниског животног стандарда становништва  
г) због  великог досељавања младог становништва са других континената 

д) зато што је просечан животни век становништва краћи у односу на друге континенте (2х2=4)  
 

3. Које од наведених река припадају сливу Северног леденог океана? Заокружи слова испред тачних одговора. 
 

а) Колумбија 

б) Лена 
в) Макензи 

г) Амур 
д) Јенисеј           (3х1=3) 
 

4. Уписивањем одговарајућих слова на празне линије повежи назив географске појаве са оним што она 

представља и са њеним географским положајем. 
 

а) Тар     __ котлина   __ Северна Америка 

б) Тана     __ језеро   __ Северна Америка 
в) Пекинг     __ национални парк  __ Азија 

г) Инд     __ планина   __ Африка 
д) Јелоустон    __ пустиња   __ Африка   (3х2=6) 
 

5. Шта би се догодило да није постојала копнена веза између Азије и Северне Америке током леденог доба? 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 
а) Мисисипи се не би уливао у Мексички залив 

б) секвоја не би била највише дрво у Северној Америци 
в) не би дошло до насељавања Северне Америке у том периоду    (1х3=3) 

 

6. Од понуђених пољопривредних производа, подвуци оне на које ћеш наићи путујући кроз Северну Африку? 
 

урме     свиње     памук     ананас     винова лоза     пиринач     смокве 
(4х1=4) 

 

7. Шта би се десило када би се којим случајем Апалачке планине снизиле до висине од 300 m? Заокружи слово 

испред тачног одговора. 
 

а) знатно би се снизила температура ваздуха у унутрашњем делу САД-а 

б) у Средишњој низији би преовладавала степска вегетација 
в) знатно би се повећала количина падавина у унутрашњем делу САД-а   (1х3=3) 

 
8. У наведеним тврдњама тамним (болдираним) словима исписани су тачни и нетачни појмови. У свакој 

тврдњи заокружи тачан појам.  
 

Град Измир налази се у Турској / Сирији.  

Сафари туризам је карактеристичан за  Чад / Танзанију.  
Групи држава које се називају Азијски тигрови припада Тајван / Индија. 

Шотови су природна слатка / слана језера. 
Хиндуизам је религија која је карактеристична за Јужну / Југозападну Азију.  

Насерово језеро је настало преграђивањем реке Нил / Волте.    (6х1=6) 



Окружно такмичење из географије за 7. разред 4 

 

9. На празну линију напиши назив континента који има северну и јужну географску ширину и западну и 
источну географску дужину:  _________________       (1х2=2) 

 
10. а) На празну линију испред назива хидролошког објекта који је 

означен на карти упиши одговарајући број.  
 

_____ Залив Хадсон  _____ Хјурон 

_____ Колорадо  _____ Залив Фанди 
_____ Мичиген   _____ Јукон      (3х2=6) 

 
б) На линију упиши редни број објекта означеног на карти који није 

настао под утицајем унутрашњих (тектонских) покрета и абразије:  

___________________ 
        (1х2=2) 

 
в) Између језера Ири и Онтарио налази се један од најпознатијих 

хидролошких објеката у свету. Наведи назив тог објекта: 

______________________________ 
(1х1=1) 

 
11. Зашто је Африка у привредном погледу најнеразвијенији континент иако је богата природним богатствима? 

 
а) због неповољних климатских услова 

б) због неразвијености индустрије 

в) због неравомерног распореда становништва  
г) због дугог присуства колонијалних освајача 

д) због великог удела младог становништва       (2х2=4)  
 

12. Дати појам из леве колоне повежи са одговарајућим географском појмом из десне колоне. Напиши 

одговарајуће слово на празну линију.  
 

а) Фуџи   _____ висораван 
б) Анадолија  _____ планина 

в) Инуити  _____ вулкан 
г) Гоби   _____ САД 

д) Хаваји  _____ народ          

ђ) Алтај  _____ пустиња        (6х1=6) 
 

13. Анализом приложеног климадијаграма одговори на следећа питања (стубићима су изражене средње 
месечне количине падавина, а линијом 

вредности средње месечних температура 

ваздуха). 
 

а) На основу анализе климадијаграма закључи 
који тип климе има овакве вредности средњих 

месечних темепратура ваздуха и количина 
падавина:   

_____________________________ 

 
(1х3=3) 

 
б) Заокружи слово испред града чији је 

климадијаграм приказан: 

 
а) Владивосток 

б) Мајами 
в) Киншаса       (1х3=3)     

          



Окружно такмичење из географије за 7. разред 5 

 

14. На празну линију поред државе упиши слово Т уколико држава користи воду из реке Нигер, а слово Н 
уколико је не користи. Посматрај приложену карту.        

 
а) Нигер ___      

б) Гвинеја ___              

в) Буркина Фасо ___  
г) Мали ___               

д) Обала Слоноваче ___ 
ђ) Нигерија ___ 

е) Гана ___ 
 

(7х1=7) 

 
 

15. Заокружи слово испред тачног одговора. Који фактори су утицали на настанак пустиње Намиб? 

 
а) високе планине које су спречиле продор влажних ваздушних маса са Атлантског океана према копну 

б) хладна Бенгуалска струја изнад које је ваздух веома расхлађен и мале влажности 
в) пасати који дувају са топлог и влажног Атлантског океана     (1x2=2) 

 
16. Зашто настаје торнадо у САД-у? Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) због продора хладног ваздуха са севера и топлог и влажног ваздуха са југа 
б) због утицаја Голфске струје 

в) због утицаја ваздушних струја из правца Европе 
г) због утицаја велике количине падавине у летњем периоду     (1х2=2) 

 

17. На празну линију поред регије упиши слово Т уколико она има изаразито развијену машинску и електро 
индустрију, а слово Н уколико нема. 

 
а) Област око Великих језера у САД-у____ 

б) Област Шаба у држави Конго____ 

в) Ферганска долина____ 
г) Појас од Токија до Фукуоке у Јапану____       (4х1=4) 

 
18.  Заокружи слова испред тачних одговора. Који народи су највише допринели томе да становништво 

Источне Африке у расном и етничном погледу буде измешано. 
 

а) Бушмани и Хотентоти који су некада насељавали знатно већи простор Источне Африке. 

б) Индуси који су довођени као робови за рад на плантажама у време колонијалне власти Велике 
Британије 

в) Бури који су овај простор населили још  у 17. веку 
г) Европљани који су овај простор насељавали због повољних климатских услова  

(2х3=6) 

 
19. Дату државу из леве колоне повежи са одговарајућим колонизатором из десне колоне. Напиши 

одговарајућа слова на празну линију.  
 

а) Нигерија   __________ Велика Британија 
б) Алжир  __________ Француска 

в) Зимбабве   

г) Мали   
д) Гвинеја                        (5х1=5) 

 
 



Окружно такмичење из географије за 7. разред 6 

 

20. Из Београда путујеш авионом до града чије су координате 30о СГШ (N) и 30 о ИГД (Е). Заокружи слово 
испред града у који путујеш.  

 
а) Лос Анђелес 

б) Вашингтон 
в) Каиро 

г) Пекинг    (1х2=2) 

 
На приложеној карти тачком и словом А обележи положај тог града.     (1х1=1) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

21. Зашто је простор Средње Азије погодан за развој текстилне индустрије и изградњу рафинерија? 
 

а) због повољног географског положаја 
б) зато што је главна пољопривредна култура памук 

в) зато што има великих резерви нафте  
г) због присуства великог процента високобразованог становништва  

(2х2=4) 

 
22. Замисли да Мртво море има знатно нижи салинитет од данашњег. Које од следећих тврдњи би биле тачне? 

Заокружи слова испред тачних одговора. 
 

а) Живи свет језера био би разноврснији 

б) Мртво море не би више било депресија 
в) Мртво море би имало мањи лековити значај 

г) Повећала би се густина воде у Мртвом мору 
д) Површина Мртвог мора би се смањила             

            (2х3=6) 



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

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 
ЗА 7. РАЗРЕД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 100 
 

Такмичар је на тесту освојио _______ бодова. 
 

Чланови комисије:  
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 
 

 
УПУТСТВО ЗА РАД 

 

Пред вама је тест знања из географије за 7. разред. Питања обухватају градиво 
редовне и додатне наставе 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 која се налазе испред њих. 
Ако заокружите више одговора од траженог броја, задатак се неће признати. 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: 
 

др Александар С. Петровић 
мср Војислав Деђански 

 
Рецензент: 

 
Проф. др Славољуб Јовановић 

 
 
 
 
 
 



1. А) Повежите светске градове са клима дијаграмима који им одговарају. Бројеве који 
се налазе испод клима дијаграма упиши на празне црте поред одговарајућег града.  
 

____ Комодоро Ривадавиа (Аргентина) (налази се у типу климе који се у 
уџбеницима географије различито дефинише као: умерено топла и влажна клима, 
континентална (степе), умереноконтинентална сува и хладна клима). 
 
____ Картум (Судан) (налази се у типу климе који се у уџбеницима географије 
различито дефинише као: пустињска клима, суптропска клима (пустиња).  
 
____ Порто Пренс (Хаити) (налази се у типу климе који се у уџбеницима 
географије различито дефинише као: клима савана, тропска клима, влажна тропска 
клима)  (3х2=6) 

 
1 

 
2 

 
3  

 

 
Б) Зашто се јављају разлике у климатским карактеристикама између Порто Пренса и 
Картума ако се зна да су они на сличној географској ширини? Заокружи слово испред 
тачног одговора. 

а) Због мале разлике у надморској висини 
б) Због близине и утицаја ваздушних маса са мора 
в) Због различите удаљености од Гринича           (1х3=3) 
 

В) Који месец је најкишовитији у Комодоро Ривадавији? ____________          (1х1=1) 
 



2. Замислите да није прокопан Панамски канал. Која од следећих тврдњи би била 
тачна? Заокружи слово испред тачног одговора. 
 
а) Панама више не би била међу водећим извозницима лососа. 

б) Цена транспорта робе од Њујорка до Лиме би значајно порасла. 

в) Географски положај Панаме би био повољнији него данас.        (1х3=3) 

 

3. Замислите да се Мексико Сити налази на 2000 m нижој надморској висини од 
данашње. Заокружи слово испред тачне тврдње. 

а) Мексико Сити би имао мање становника него данас. 
б) Мексико Сити би био значајно развијенији него данас. 
в) Климатске карактеристике би биле значајно повољније него данас.     (1х3=3) 
 
4. Дату вегетациону зону из леве колоне повежи са одговарајућом државом из десне 
колоне. Напиши одговарајуће слово на празну линију. 
 
а) тајга    _____ Кенија 
б) високе траве   _____ Индија 
в) тропска кишна шума  _____ Аргентина 
г) тропска монсунска шума  _____ Канада 
д) ниска трава   _____ ДР Конго     
  

       (5х1=5) 

5.У наведеним тврдњама тамним (болдираним) словима исписани су тачни и нетачни 
појмови. У свакој тврдњи заокружи тачан појам.  
 
Народ Туарези живи у пустињи  Сахари / Калахари.  
Велики произвођач нафте је држава Брунеј / Бутан. 
Селваси представљају вегетацију савана / тропских кишних шума. 
Град Абиџан налази се у Обали Слоноваче / Нигерији.  
Део НР Кине је Тајван/ Тајланд.  
Језеро Њаса је по постанку тектонско / еолско.  
Чиле је водећа држава у свету по производњи бакра/злата.         (7х1=7)
        
 
6. Зашто је пустиња Атакама област са најмањом годишњом количином падавина на 
свету? Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) због географског положаја 
б) због утицаја хладне морске струје 
в) због утицаја источних ветрова 
г) због утицаја топле морске струје 
д) због правца пружања Анда 

(3х2=6)  

 
 
 



7. Народе из леве колоне повежи са државама у којима живе из десне колоне. На црту 
напиши одговарајуће слово. 
 
а) Кечуа       ____ДР Конго 
б) Кмери      ____Индија 
в) Бербери      ____Боливија 
г) Масаи   ____Камбоџа 
д) Бенгалци    ____Мароко 
ђ) Пигмеји    ____Кенија          (6х1=6) 
 

8.Налазите се у Њујорку (40° СГШ и 74° ЗГД) и сат на Тајмс скверу откуцава поноћ. 
Колико је у том тренутку сати у Лос Анђелесу (34° СГШ и 118° ЗГД)? Заокружи слово 
испред тачног одговора. 

а) 18 часова  б) 21 час  в) 3 часа  г) 20 часова     (1х3=3) 
 

9. Зашто је Канада ретко насељена земља? Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) због недостатка природних ресурса 
б) због велике емиграције становништва 
в) због климатских карактеристика          (1х2=2) 
 
10. Замисли да река Амазон има знатно мањи протицај. До каквих последица би то 
довело. Заокружи слова испред тачних тврдњи. 
 
а) Биодиверзитет Амазоније би био значајно богатији 
б) Биодиверзитет Амазоније би био значајно сиромашнији. 
в) Температура ваздуха у Амазонији би биле значајно виша него данас. 
г) Клима Амазоније би била још влажнија. 
д) Град Манаус не би имао тако велики значај као што то има данас.     (2х3=6) 
 
11. Уписивањем одговарајућих слова на празне линије, повежи дате висинске појасеве 
са пољопривредном културом карактеристичном за тај висински појас. 
 

а) Тера невада   ___ дуван   

б) Тера калиенте   ___ кромпир 

в) Тера фриа    ___ тропско воће 

г) Тера темплада   ___нема растиња    

д) Тера хелада   ___ пашњаци     (5х1=5) 

12. Које су географске карактеристике заједничке за област прерије Северне Америке и 
пампе Јужне Америке? Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

а) Слична географска ширина. 
б) У њима су најзначајнији центри дрвне индустрије. 
в) Богате су водом. 
г) Представљају станишта истих врста животиња. 
д) Представљају познате светске житнице.       (2х2= 4) 

 

Укупан број бодова: 60 



ПРАКТИЧНА ВЕЖБА 

 
На немој карти света уцртано је 30 тачака (  ) од којих само 15 представљају тачне 
одговоре. На немој карти света упиши бројеве на одговарајућа места и тако лоцирај 
положај географских објеката који представљају одговоре на постављена питања. 
Поред сваког питања налази се број бодова за тачан одговор. 
 

1. Упиши број 1изнад тачке која означава савезну државу САД-а која поседује велика 

рудна богатства а која је својим северним географским положајем одвојена од 

остатка САД-а.             (3) 

2. Упиши број 2 изнад тачке која означава град у САД-у који има развијену  

аутомобилску индустрију.            (3) 

3. Упиши број 3 изнад тачке која означава острво на коме се налазе Хаити и 

Доминиканска Република.            (3) 

4. Упиши број 4 изнад тачке која означава канал који је својим прокопавањем смањио 

пут од Европе до Индије.            (3) 

5. Упиши број 5 изнад тачке која означава планинске венце чијим би се снижавањем 

омогућио продор влажних ваздужних маса са југозапада у унутрашњост Азије     (3) 

6. Упиши број 6 изнад тачке која означава море са највећим салинитетом на свету. (2) 

7. Упиши број 7 изнад тачке која означава острво на коме живе лемури.      (2) 

8. Упиши број 8 изнад тачке која означава место где 45 меридијан пресеца Афрички 

континент.              (3) 

9. Упиши број 9 изнад тачке која означава језеро чијим евентуалним нестајањем би 

нестао и најзначајнији унутрашњи пловни пут између Перуа и Боливије у Јужној 

Америци.               (3) 

10. Упиши број 10 изнад тачке која означава најдубље језеро Африке.      (2) 

11. Упиши број 11 изнад тачке која означава место где северни повратник пролази 

веома близу пустињског предела у Jужној Азији.                 (3) 

12. Упиши број 12 изнад тачке која означава пустињу коју насељавају Бушмани.     (2) 

13. Упиши број 13 изнад тачке која означава град са највећим бројем становника у 

Азији.              (2) 

14. Упиши број 14 изнад тачке која означава место које не би било једно од најнижих 

тачака Африке да којим случајем у Африци не постоји велики тектонски (афрички) 

ров.              (3) 

15. Упиши број 15 изнад тачке која означава  место у Азији које не би било познато по 

улову рибе да којим случајем морска струја Ојашијо не допире до њега.        (3) 

 
Укупан број бодова : 40 
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