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УПУТСТВО ЗА РАД
Пред вама је тест знања из географије за 8. 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:

Рецензент:

Мср Аљоша Будовић
Мср Филип Крстић

Проф.др Славољуб Јовановић

Такмичар је на тесту освојио ________ бодова.
Чланови комисије:

____________________;
____________________;
____________________.

1) Детаљно погледај садржај карте на слици 1 и на основу тога закључи који је највећи еолски
облик рељефа приказан на карти и на линији напиши његов назив.
__________________________.
(1x2=2)
Слика 1

Који је правац пружања овог облика рељефа? __________________________________.
(1x2=2)
На основу правца пружања овог облика рељефа закључи који је ветар био заслужан за његово
стварање и напиши његов назив на линији __________________.
(1x2=2)
2) Поред тачних тврдњи упиши слово Т, а поред нетачних слово Н:
Подзоли настају у условима континенталне климе. ____
Русанда је смештена у напуштеном меандру Дунава. ____
Планина Јелица припада Старовлашко-рашкој групи планина. ____
Најближи међународни аеродром Крушевцу је аеродром „Никола Тесла“. ____
(4x1=4)
3) Уколико би се смањила надморска висина планине Рудник до каквих климатских промена би
дошло у Крагујевцу? Заокружи слова испред тачних одговора.
а) Количина падавина у Крагујевцу би се смањила.
б) Количина падавина у Крагујевцу би се повећала.
в) У Крагујевцу би се повећао продор ветрова из северозападног правца.
г) У Крагујевцу би се повећао продор ветрова из југоисточног правца.

(2x3=6)

4) Повежи планине у Србији са градовима који се налазе у њиховом подножју, уписивањем
одговарајућег слова на линији:
а) Рогозна
б) Јухор
в) Гучево
г) Дукат
д) Сува планина

____ Лозница
____ Бела Паланка
____ Босилеград
____ Нови Пазар
____ Јагодина
(5х1=5)

5) Повежи климадијаграме са одговарајућим климатским станицама уписивањем слова на линији
испред назива станице:
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(3х2=6)

6) Подвуци регије у Хрватској које су традиционално насељене српским становништвом:
Бела Крајина, Барања, Банија, Семберија,

Романија,

Лика.

(3х1=3)

7) Уколико из Прибоја кренете аутомобилом према граничном прелазу Гостун:
а) Крећете се долином које реке? ___________________________
б) На које језеро ћете наићи? ______________________
(2х1=2)

8) Уписивањем бројева од 1 до 3 поређајте басене угља према енергетској вредности угља који се у
њима добија. Број 1 упиши на линију поред назива басена у коме се добија угаљ са најмањом
енергетском вредношћу, а број 3 упиши на линију поред назива басена у коме се добија угаљ са
највећом енергетском вредношћу.
____ Сењско-ресавски басен
____ Ибарски басен
____ Костолачки басен
(3х1=3)
9) Повежи регије у Србији са доминантним гранама пољопривреде уписивањем одговарајућег
слова на црти испред гране пољопривреде. Свакој регији одговара по једна грана пољопривреде.
а) Мачва
___ виноградарство
б) Пештер
___ свињарство
в) Неготинска крајина
___ овчарство
(3х1=3)
10) На основу следећих тврдњи откриј загонетни појам:
Планина која по начину постанка није веначна.
Смештена је са леве стране Јужне Мораве.
На њој се налази неколико термоминералних извора, од којих је најпознатија Рибарска бања.
Назив појма: ___________________.
(1х1=1)
11) На картама је приказана производња пољопривредних култура по општинама (без података за
Косово и Метохију). Повежи карте са одговарајућим пољопривредним културама уписивањем
слова испред пољопривредне културе.
____ малине
а)

___ винова лоза
б)

___ шљиве

(3х2=6)
в)

12) Заокружи тачне тврдње. Уколико би Војводина током августа била захваћена сушом, дошло би
до смањења приноса:
а) трешњи
б) кукуруза
в) шећерне трске
г) сунцокретa
(2х3=6)

13) Заокружи слово испред тачне тврдње. Изградњом вештачког Ђердапског језера:
а) смањила се релативна влажност ваздуха
б) смањиле су се обрадиве пољопривредне површине.
в) смањен је промет робе Дунавом.

(1х3=3)

14) Заокружи слова испред тачних тврдњи. Нагли пораст броја становника на Косову и Метохији
условљен је:
а) повећањем морталитета становништва
б) високим стопама наталитета
в) нарушеном полном структуром становништва
г) продужавањем животног века становништва
(2х2=4)
15) На линији упиши тачан одговор на следећа питања:
а) Који сусед Србије је први постао чланица Европске уније? ___________
б) Који сусед Србије је последњи постао чланица Европске уније? ___________

(2х1=2)

Укупан број бодова: 60
ПРАКТИЧНА ВЕЖБА
На немој карти Србије уцртано је 30 тачака ( ) од којих само 15 представљаju тачне одговоре на
понуђена питања. Редним бројевима изнад одговарајућих тачака упишите одговоре на следећа питања.
1. Упиши број 1 изнад тачке која означава град који се налази на тачно једнакој удаљености од
северног пола и екватора.
(3)
2. Упиши број 2 на месту речног језера у којем је присутан неизмењен екосистем са добро очуваном
еколошком равнотежом.
(3)
3. Упиши број 3 изнад тачке на месту најкраће реке у Србији која је пловна целим својим током.
(3)
4. Упиши број 4 изнад тачке која представља планину са које падавине отичу у сва три морска
слива у Србији
(3)
5. Упиши број 5 изнад тачке која означава гранични прелаз који би грађани Ниша користили
приликом путовања аутомобилом ка главном граду Бугарске.
(3)
6. Упиши број 6 изнад тачке на месту највећег налазишта фосилног горива чији се потенцијали не
користе у Србији.
(3)
7. Упиши број 7 изнад тачке на месту реке која припада Егејском сливу, али не припада речном
систему Вардара.
(3)
8. Упиши број 8 изнад тачке на месту града који има највеће загађење ваздуха као последица
петрохемијске индустрије.
(3)
9. Упиши број 9 изнад тачке на месту котлине у којој се услед честих температурних инверзија
бележе најниже температуре у Србији.
(3)
10. Упиши број 10 изнад тачке која означава бању са хипертермалном водом која има највеће
могућности искоришћавања за загревање станова и стакленика.
(3)
11. Упиши број 11 изнад тачке која означава град који је највећи центар црне металургије у Србији.
(2)
12. Упиши број 12 на месту планине која је највећи центар експлоатације мермера.
(2)
13. Упиши број 13 на месту реке на којој се налазе „Метохијске плитвице“.
(2)
14. Упиши број 14 на месту града који је највећи центар индустрије лекова у Војводини.
(2)
15. Упиши број 15 изнад тачке која означава клисуру која је најугроженија ерозијом у Србији. (2)
Укупан број бодова: 40
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УПУТСТВО ЗА РАД
Пред вама је тест знања из географије за 8. 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 Љиљана Живковић
мср Ивана Ђорђевић
Рецензент:
проф. др Славољуб Јовановић
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1. Заокружи слово испред тачног одговора. Кошава у Србији дува са:
а) севера
б) истока и југоистока
в) запада
(1x1=1)
2. Уписивањем знака + у одговарајућу колону разврстај реке према сливовима којима
припадају.
Црноморски слив
Јадрански слив
Егејски слив
Дрина
Драговиштица
Тиса
Бели Дрим
Пчиња
(5x1=5)
3. Повежи облике рељефа из леве колоне са облашћу у Србији у којој су они заступљени
из десне колоне. На празну линију упиши одговарајуће слово.
а) Одоровско поље
б) Макроплавине
в) Леднички облици рељефа
г) Лесне заравни

____
____
____
____

Панонска низија
Карпатско балканске планине
Проклетијске планине
Јужни обод Панонског басена
(4x1=4)

4. Заокружи слово испред тачног одговора. Србија је једна од држава Европе са
најстаријим становништвом. Да би се у Србији повећао удео младог становништва
неопходно је:
а) да свака жена рађа најмање 3 детета током живота
б) да свака жене рађа најмање 2 детета током живота
в) да се врати српско становништво из дијаспоре
(1x3=3)
5. Заокружи насеље које не припада датом низу.
катуни, викенд насеља, мешовита насеља, салаши, виноградарска насеља
(1x2=2)
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6. Одлике које се односе на реку Бегеј означи са 1, а оне које се односе на Голијску
Моравицу са 2.
а) равничарска река ____
б) планинска река ____
в) ситан и заобљен наносни материјал ____
г) крупан и незаобљен наносни материјал ____
(4x2=8)
7. Написане су тврдње које се односе на географске појмове. Ако је тврдња тачна
заокружи слово Т, а ако је тврдња нетачна заокружи слово Н.
а) Црнољева (или Језерска планина) је хидрографски чвор Србије
б) Сува планина је планина у западној Србији
в) Цер је острвска планина
г) Маљен је некадашња вулканска купа

Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н
(4x1=4)

8. Анализирај податке који су дати у старосно-полној пирамиди Републике Србије по
попису из 1991. и 2011. године и заокружи тачне одговоре.
старост

старост

м

ж

Хиљаде становника

м

ж

Хиљаде становника

а) У односу на попис из 1991. године, по попису из 2011. у старосној групацији изнад 70
година удео жена у укупном становништву се повећао.
б) У обе пописне године се повећава удео младог, а смањује удео старог становништва.
в) Сужавање базе старосно-полне пирамиде по попису из 2011. године у односу на 1991.
годину указује на смањење стопе наталитета у Србији.
(2x3=6)
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9. На основу познавања природних одлика Србије повежи типове електрана из леве
колоне са најпогоднијим простором у Србији за њихову изградњу из десне колоне. На
празну линију напиши одговарајуће слово.
а) соларне електране
б) геотермалне електране
в) ветроелектране

___ у Банату
___ на југу Србије, Косово и Метохија
___ у близини бања на простору Копаоника
(3x3=9)

10. Заокружи тачне одговоре. Процесом који је приказан на слици настају:
а) раседне (громадне) планине
б) набране (веначне) планине
(1x1=1)
Заокружи планине које су настале процесом који
је приказан на слици:
а) Дукат
б) Златибор
в) Копаоник
г) Сврљишке планине
д) Бесна кобила
(2x1=2)
11. Географске појмове из леве колоне повежи са одговарајућим појмовима из десне
колоне. На празну линију напиши одговарајуће слово.
а) Планина Тара
б) Ибар
в) Ђердап
г) Увац
д) Сава
ђ) Фрушка гора
е) Шар планина
ж) Банат

____
____
____
____
____
____
____
____

Долина јоргована
Горске очи
Делиблатска пешчара
Лепенски вир
Белоглави суп
Панчићева оморика
Шабац
Српска света гора
(8x1=8)
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12. Ако је 2011. године наталитет у Србији износио 9,0 ‰, а морталитет 14,2 ‰,
израчунај природни прираштај.
Простор за рачунање:

Упиши тачан резултат: __________________
(1x2=2)
13. Коју географску дужину имају места западно од Велике Мораве. Заокружи слово
испред тачног одговора.
а) Источну
б) Западну
в) Северну
(1x3=3)
14. У наведеним реченицама тамним словима су наведени појмови од којих је један
тачан, а један нетачан. Подвуци појам који је тачан.
a) Јошаничка бања се налази / не налази на највећој надморској висини у Србији.
б) Речни ток Дунава представља / не представља европски саобраћајни коридор 7.
в) Стара планина је у пограничном / није у пограничном појасу између Србије и
Бугарске.
г) Моравско-вардарском удолином Србија је директно повезана / није директно
повезана са Јонским морем.
д) На простору Шумадије постоје / не постоје крашки облици рељефа.
(5x1=5)
15. Колика је релативна висина између највишег врха Шумадије (Цвијићев врх, 1132 m
н.в.) и најниже тачке Србије (ушће Тимока у Дунав, 28 m н.в.)?
Простор за рачунање:

Упиши тачан резултат: __________________

(1x1=1)
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16. На слици је приказан најпознатији споменик природе у Србији. Како се он зове?

Одговор: _______________________
Заокружи тачну тврдњу. Овај облик рељефа се може видети у:
а) Јужној Србији
б) Западној Србији

(2x1=2)

17. Зашто, посматрано по локалном (месном) времену, у најисточнијој тачки Србије подне
наступа раније него у најзападнијој тачки Србије? Заокружи тачан одговор.
а) у западној Србији Сунце излази раније него у источној Србији
б) јер Србија има северну географску ширину
в) у источној Србији Сунце излази раније него у западној Србији
(1x3=3)
18. Повежи одређене хидролошке и климатске елементе из леве колоне са одговарајућим
мерним јединицама у којима се изражавају њихове вредности из десне колоне. На
линију упиши одговарајуће слово.
а) протицај
б) падавине
в) дужина тока
г) ветар

___
___
___
___

mm
km
m/s
m3/s
(4x1=4)

Општинско такмичење из географије за 8. разред

8

19. Повежи клисуре са рекама у чијим долинама се оне налазе. На линију упиши
одговарајуће слово.
а) Овчарско-кабларска клисура
б) Грделичка клисура
в) Сићевачка клисура
г) Качаничка клисура
д) Ђердапска клисура

___
___
___
___
___

Дунав
Западна Морава
Лепенац
Јужна Морава
Нишава
(5x1=5)

20. Зашто су подзоласта земљишта најраспрострањенија у планинској области? Заокружи
тачне одговоре.
а) у планинским пределима је због велике количине падавина веће спирање хумусног
слоја земљишта
б) у планинским пределима су заступљене седиментне стене које су добра подлога за
настанак подзола
в) у планинским пределима је због већег нагиба терена изражено спирање хранљивих
састојака из земљишта
г) у планинским пределима су заступљене метаморфне и магматске стене које су добра
подлога за настанак подзола
(3x2=6)
21. Крећући се од севера према југу поређај планинске врхове према њиховом положају.
Број 1 упиши поред врха који се налази најсеверније, број 2 који се налази јужније,
број 3 који се налази још јужније и број 4 поред врха који се налази најјужније.
Ђеравица
Цвијићев врх
Панчићев врх
Црвени чот

____
____
____
____

(4x2=8)

22. Повежи насеља из леве колоне са њиховим положајем из десне колоне. На линију
упиши одговарајуће слово.
а) Куршумлија
б) Чајетина
в) Сјеница
г) Лесковац

____ Пештерска висораван
____ Лесковачка котлина
____ Куршумлијска котлина
____ Златибор

(4x1=4)
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23. У Србији, поред Срба, живе и припадници других народа. Повежи националне мањине
из леве колоне са градовима у којима су они већинско становништво из десне колоне.
Напиши одговарајуће слово на празну линију.
а) Словаци
б) Албанци
в) Мађари
г) Бугари

____ Бујановац
____ Бачки Петровац
____ Босилеград
____ Кањижа
(4x1=4)

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

OКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ЗА 8. РАЗРЕД

Београд, 2018.
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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 8. 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:
др Марко Јоксимовић
мср Ивана Ђорђевић
Рецензент:
проф. др Славољуб Јовановић
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1. Зашто границе Србије нису етничке? Заокружи слово испред тачног одговора.
а) зато што раздвајају припаднике истог народа
б) зато што раздвајају припаднике различитог народа
в) зато што Србија није део Европске Уније

(1x2=2)

2. Допуни реченицу и заокружи слово испред тачног одговора. Црвеница је у Србији највише заступљена на
просторима које одликују ____________стене. Према томе, највише је заступљена на простору:
(1x1=1)
а) Стига
б) У долинама великих река
в) Карпатских и Балканских планина
г) Српско-македонске масе
(1x3=3)
3. Уколико наведени град има пораст броја становника на празној линији испред града напиши број 1, а ако град
има пад броја становника упиши број 2.
____
____
____
____
____

Трговиште
Нови Сад
Гаџин Хан
Нови Пазар
Бабушница

(5x1=5)

4. Заокружи слова испред тачних одговора. Фактори који утичу на дуже задржавање снежног покривача у Србији
су:
а) надморска висина
б) количина падавина
в) типови стена од којих су изграђене планине
г) температура ваздуха
д) висина доње снежне границе

(3x1=3)

5. Поређај наведене облике рељефа Баната према надморској висини, тако што ћеш испред најнижег уписати
број 1, испред нешто вишег уписати број 2, а испред највишег уписати број 3:
____ алувијална раван Дунава
____ Вршачке планине
____ Делиблатска пешчара

(3x1=3)

6. Заокружи слово испред тачног одговора. Који природни услови су погодни за узгајање винове лозе?
а) алувијала земљишта у долинама великих река
б) хладнија клима и подзоласта земљишта
в) осунчани, брежуљкасти и брдски терени са песковитим земљиштем

(1x1=1)

7. У наведеним реченицама подебљаним словима су наведени појмови од којих је један тачан, а један нетачан.
Подвуци појам који је тачан.
а) У односу на општине које се налазе у југозападној Србији, општине у Шумадији су густо /ретко насељене.
б) Због природног прираштаја у Прешеву се укупан број становника повећава / смањује.
в) Према последњем попису становништва природни прираштај у Централној Србији је негативан/ позитиван.
(3x1=3)
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8. Са којим градовима је Нови Сад повезан пловним рекама?
а) Смедерево
б) Кикинда
в) Ћуприја
г) Шабац

(2x2=4)

9. Приказан је климадијаграм метеоролошке станице Сјеница. Анализирај климадијаграм и одговори на следећа
питања.

Подвуци појам који је тачан.
Просечне месечне температуре ваздуха у Сјеници од јула месеца расту / опадају.
Допуни реченице.
Први месец са позитивном температуром ваздуха је _______, а последњи ______________.
Количина падавина расте од марта до месеца ___________.
Заокружи слово испред тачног одговора. Током године, најмање падавина је у периоду:
а) јун - август
б) мај - новембар
в) јануар – март

(5x2=10)

10. Заокружи слова испред тачних одговора. Зашто је кукуруз најзаступљенији у структури засејаних површина у
Србији?
а) јер се доста користи за исхрану стоке и као сировина у индустрији
б) јер захтева плодно земљиште, топлоту и влагу
в) јер се гаји до 900m надморске висине и успева и на земљишту које је мање плодно
г) јер се користи као сировина за производњу алкохолних пића
д) јер се извози у друге државе

(3x2=6)

11. Заокружи слова испред тачних одговора. Због чега је у полном саставу становништва Србије веће учешће
жена?
а) зато што је већа смртност мушкараца
б) зато што се у Србији у просеку роди 106-107 девојчица у односу на 100 дечака
в) зато што жене просечно живе до шест година дуже од мушкараца

(2x2=4)
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12. Планинска и панонска област у Србији разликују се према природним одликама. У празна поља у табели
упиши одговарајуће појмове и тако их разврстај према областима којима припадају:
подзол, топола, мрки медвед, континентална клима, јела, чернозем.
(6x1=6)
Панонска област

Планинска област

13. Анализирај приложене топографске карте и на празној линији поред карте упиши број 1 ако приказује насеља
разбијеног типа, а број 2 ако приказује насеље збијеног типа.

______

______

(2x1=2)
Заокружи слово испред тачног одговора. Због чега су насеља у Војводини и Мачви углавном збијеног типа?
а) зато што је на њихов развој утицала турсто-источњачка цивилизација
б) зато што су у већини случајева настала неплански
в) зато што су у већини случајева настала плански

(1x2=2)

14. Заокружи слово испред тачног одговора. Уколико би се, због већег захлађења, снежна граница у Србији
спустила на 2.500 m надморске висине, под вечитим снегом и ледом, нашли би се врхови:
а) Копаоника
б) Старе Планине
в) Шар Планине
г) Бесне Кобиле

(1x3=3)

15. Заокружи слово испред тачног одговора. Које вештачно језеро у Србији се налази на највишој надморској
висини:
а) Потпећко
б) Златарско
в) Власинско
Допуни реченицу. Ова језеро је настало преграђивањем реке:_______________________.

(2x1=2)

16. Написане су тврдње које се односе на структуру становништва Србије. Уколико је тврдња тачна заокружи
слово Т, а ако је тврдња нетачна заокружи слово Н.
Највећи број запослених у Србији ради у примарном сектору.
Т
Н
Највећи удео становништва Србије старијег од 15 година има завршену средњу школу.
Т
Н
Словаци су најзаступљенији на територији општине Бачка Топола.
Т
Н
У Централној Србији процентуално учешће младог и старог становништва је релативно уједначено.
Т
(4x1=4)

Н
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17. Подвуци биљку која не припада наведеном низу:
Шећерна репа

Паприка

Хмељ

Дуван

Сунцокрет

Због чега наведена биљка не припада датом низу? Заокружи слово испред тачног одговора.
а) једино ова биљка припада групи индустријских биљака
б) једино ова биљка припада групи повртарских биљака

(2x1=2)

18. Заокружи тачне одговоре. Када би се равница на простору Војводине издигла изнад 500 m надморске висине
дошло би до промене климе и типова земљишта. То би довело до промене у структури пољопривредне
производње. У Војводини би се тада узгајале следеће културе:
Кромпир

пшеница

парадајз

шљиве

купус

(2x3=6)

19. Уписивањем одговарајућих слова на празне линије повежи бање са долинама река у којима сe налазе:
а) Матарушка бања
б) Гамзиградска бања
в) Ковиљача бања
г) Сокобања
д) Врњачка Бања

_____Моравица
_____Ибар
_____Западна Морава
_____Црни Тимок
_____Дрина

(5x1=5)

20. Заокружи слова испред тачних одговора. Урбанизација је у Србији негативан процес зато што изазива:
а) пражњење и гашење сеоских насеља и смањење пољопривредног становништва
б) развој индустрије и саобраћаја
в) проблеме обезбеђивања стамбеног простора у градовима
г) побољшање квалитета животне средине у градовима
д) смањење обрадивих површина

(3x2=6)

21. Допуни реченицу. Водостај реке Дрине је у порасту код Бајине Баште. Очекује се да ће тај водостај повећати
водостај реке ____________. Она ће даље условити повећање водостаја реке ________________низводно од града
___________________.
(3x3=9)
22. На празну линију упиши одговарајући појам који је обележен на карти бројем.
1. Слив реке __________________________.
2. Планина ___________________________.
3. ____________________________котлина.
4. ______________________________бања.
(4x2=8)

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

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ЗА 8. РАЗРЕД

Нови Сад, 2018.
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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 8. 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:
др Марко Јоксимовић
мср Ивана Ђорђевић
Рецензент:
проф. др Славољуб Јовановић
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1. Заокружи слово испред тачног одговора. Планине које спречавају продор ваздушних маса из источне Европе
у Панонски басен су:
а) Карпатске планине
б) Динарске планине
в) Шарске планине
г) Острвске планине

(1x1=1)

2. Уписивањем одговарајућих слова на празне линије повежи називе фабрика са градовима у којима сe налазе:
а) „14. октобар“
б) „Симпо“
в) „Пионир“
г) „Хемофарм“
д) „Тигар“

____
____
____
____
____
____
____

Крагујевац
Вршац
Врање
Шабац
Суботица
Крушевац
Пирот

(5x1=5)

3. Заокружи слова испред тачних одговора. Србија би у наредних 50 година могла да има позитиван природни
прираштај уколико би:
а) држава спроводила подстицајне мере
б) се у Србији смањиле миграције на релацији село-град
в) се продужио просечан животни век становништва
г) се смањило одсељавање младог становништва у друге државе

(2x3=6)

4. Облике рељефа из леве колоне повежи са типовима спољашњих процеса који су утицали на њихово
обликовање тако што ћеш поред процеса на празну линију да упишеш одговарајуће слово.
а) Бачка пешчара
б) Грделичка клисура
в) Пећина Верњикица
г) Руговска клисура

____
____
____
____

крашка ерозија
флувијална и глацијална ерозија
флувијална ерозија
еолска акумулација

(4x1=4)

5. Заокружи слова испред тачних одговора. Због чега је емиграција Срба у другој половини 20. века била
углавном усмерена према државама западне Европе?
а) Развој привреде у државама западне Европе захтевао је потребу за радном снагом
б) САД су ограничиле досељавање па је имиграција била оријентисана на државе западне Европе
в) У државама западне Европе досељеници су добијали статус „гостујућих радника“ који је регулисан
међународним уговором
г) Становништво Србије се населило у државама западне Европе зато што су те миграције биле плански
организоване
(2x2=4)
6. Подвуци градове у Румунији у којима Срби живе у великом броју:
Букурешт

Темишвар

Јаши

Арад

Констанца

(2x1=2)

7. Допуни реченицу и заокружи слово испред тачног одговора. Уколико бродом кренеш узводно од Доњег
Милановца, реком ____________ можеш да дођеш до:
(1x1=1)
а) Горњег Милановца
б) Бездана
в) Кладова
г) нити једног наведеног

(1x2=2)
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8. Заокружи слово испред тачног одговора. Површине речног слива Дунава у Србији и Црноморског слива у
Србији се:
а) подударају
б) не подударају јер Дунав протиче кроз друге државе
в) не подударају јер се осим Дунава у Црно Море уливају и друге реке Србије

(1x2=2)

9. На картама је приказана структура становништва Републике Србије по општинама и насељима (без података
за Косово и Метохију) према попису из 2011. године. Повежи карте са структуром становништва које
приказују уписивањем одговарајућег слова на празну линију.
____ карта етничких група у Србији по општинама
____ карта просечне старости становништва Србије по насељима
____ карта младог становништва према уделу у укупном становништву Србије по општинама
а)

б)

(3х2=6)

в)

10. На празне линије упиши одговарајуће слово. Стојиш на врху планине Ртањ и гледаш у правцу севера.
Источно од тебе се налази
Северно од тебе се налази
Јужно од тебе се налази

____
____
____

а) долина Црног Тимока
б) Сокобањска котлина
в) Тупижница
г) Јухор
д) Јастребац

(3х2=6)

11. Заокружи слово испред тачног одговора. Зашто је Копаоник дуго сматран планином која припада Српскомакедонској маси?
а)
б)
в)
г)

Због минералних ресурса
Због географског положаја
Због висине преко 2.000 m
Због типова стена које га чине

(1х2=2)
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12. Повежи резерве угља у Србији са њиховим налазиштима уписивањем одговарајућег слова на празној линији.
а) лигнит
б) камени угаљ
в) мрки угаљ

____ сењско-ресавски басен
____ колубарски басен
____ ибарски басен

(3х1=3)

13. Заокружи слово испред тачног одговора. Одсецањем неког од речних меандара Саве, дужина речног тока би
се:
а) скратила
б) продужила
в) остала иста

(1х3=3)

14. Да ли Стару планину треба развијати као туристички центар? На линију поред тврдње напиши ДА уколико се
слажеш са њом, а НЕ уколико се са њом не слажеш.
а) Са развојем туризма на Старој планини се развија саобраћајна инфраструктура што не утиче негативно на
животну средину. _______
б) Туризам на Старој планини доноси велике новчане приходе и не угрожава значајно биодиверзитет на
планини. _______
в) Стара планина је парк природе и треба је умерено туристички користити. _______
г) Развој туризма на Старој планини би утицао на повећање запослености становништва у источној
Србији._______
(4х1=4)
15. Према којој суседној држави Србија има државну границу са просечно најнижом надморском висином?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Мађарској
б) Хрватској
в) Румунији

(1х3=3)

16. Анализирај климадијаграм и одговори на следећа питања.
А) Заокружи слово испред тачног одговора.
Станица са датим климадијаграмом има:
а) умерено континенталну климу
б) континенталну климу
в) планинску климу
(1х2=2)
Б) Због чега је у овој станици годишња
количина падавина релативно висока?
Заокружи слова испред тачних одговора.
а) због утицаја ветрова са севера
б) због правца пружања и надморске висине
рељефа на коме се ова станица налази
в) због утицаја вегетације
г) због утицаја ветрова са запада
(2х2=4)
Укупан број бодова: 60
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ПРАКТИЧНА ВЕЖБА
На немој карти Србије уцртано је 30 тачака (
) од којих само 15 представљају тачне одговоре на понуђена питања.
Редним бројевима изнад одговарајућих тачака упишите одговоре на следећа питања.
1. Упиши број 1 изнад тачке која означава планину чијим би снижавањем хидрографски чвор у Шумадији
нестао.
(3)
2. Упиши број 2 изнад тачке која означава језеро које се налази на највећој десној притоци Западне Мораве и
чија је намена наводњавање низије у том делу Србије и добијање електричне енергије.
(3)
3. Упиши број 3 изнад тачке која означава насеље до кога је мигрирало становништво вардарско-моравском
миграционом струјом и у коме се осећа велики утицај кошаве.
(3)
4. Упиши број 4 изнад тачке која означава велико крашко поље у југозападној Србији које не би постојало да
којим случајем простор Динарида у Србији није састављен од кречњачких стена.
(3)
5. Упиши број 5 изнад тачке која означава планину чији је врх највиши у Војводини, а која не би постојала да се
Панонско копно у прошлости није спустило.
(3)
6. Упиши број 6 изнад тачке на месту облика рељефа који би својим издизањем довео до тога да развође између
Јужне Мораве и Вардара у једном свом делу не буде широко и спуштено.
(3)
7. Упиши број 7 изнад тачке која означава облик рељефа настао под утицајем тектонских покрета и крашке
ерозије, а налази се у близини града који је већински насељен бугарским становништвом.
(3)
8. Упиши број 8 изнад тачке која означава реку чија вода истовремено отиче у Егејско и Црно море. (3)
9. Упиши број 9 изнад тачке која означава град у Мачви који је угрожен поплавама услед пораста водостаја реке
Саве.
(3)
10. Упиши број 10 изнад тачке која означава бању поред које ћеш проћи уколико из Краљева кренеш према
Ужицу.
(3)
11. Упиши број 11 изнад тачке која означава насеље са већински насељеним српским становништвом и
најпознатијим сезонским грађевинским радницима („дунђери печалбари“).
(2)
12. Упиши број 12 изнад града који има изражену пољопривредну функцију, а познат је и по индустрији пива.
(2)
13. Упиши број 13 изнад реке на којој је изграђен систем хидроелектрана који користи воду Власинског језера.
(2)
14. Упиши број 14 изнад тачке која означава место на коме се налази Трајанова табла.
(2)
15. Упиши број 15 изнад тачке која означава планину најближу најпосећенијој бањи Србије.
(2)

Укупан број бодова: 40
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