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

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ЗА 7. РАЗРЕД

ОДРЖАНО 29.5.2022 НА ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
Такмичар под шифром ___________________________је на тесту освојио __________ бодова
Чланови комисије:
1)
2)
3)

________________________________
________________________________
________________________________

Београд, 29. маја 2022.

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 или бројеве 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 или бројеве 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.
Укупно можете освојити највише 100 бодова.
Желимо вам пуно успеха у раду!
Задатке предложили: Др Микица Сибиновић и мср Војислав Деђански
Рецензент. Др Зоран Милошевић
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1. Пољопривредне производе из леве колоне повежите са државом која је велики
произвођач из десне колоне. Напишите одговарајуће слово на празну црту.
а) шљиве
б) маслине
в) јута
г) кафа

___Индија
___Грчка
___Бразил
___Србија
(4х1=4)

2. Дат је графикон производње бакра у свету. Одговорите на постављена питања:

А) Како се назива држава која је највећи произвођач бакра на свету?______________
(1х2=2)
Б) Која пустиња се налази на северу ове државе?______________
(1х2=2)
В) Који је највећи град ове државе? ____________________
(1х2=2)
3. Од наведених шест планина заокружите три које су громадне (раседне) по начину
постанка:
а) Атлас
г) Пиринеји
б) Централни масив
д) Скандинавске планине
в) Франачка Јура
ђ) Хиндукуш
(3х1=3)
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4. Зашто Аустралија има јединствену флору и фауну? Заокружите слова испред тачног
одговора.
а) Због различитих типова климе
б) Због изолованости континента
в) Због типова земљишта
(1х3=3)
5. Од понуђених залива, заокружите оне који се налазе у Јужној Америци:
а) Маракаибо
б) Бискајски
в) Гвајакилски
г) Кварнерски
д) Ла Плата
ђ) Ботнички

(3х1=3)

6. Следећи појмови односе се на Азију и Аустралију и Океанију. Уз оне које се односе на
Азију упишите А, а уз оне које се односе на Аустралију и Океанију упишите О.
а) јак ___
г) Нукуалофа __
б) Нова Каледонија ___
д) еукалиптус ___
в) Душанбе ___
ђ) Хокаидо___
(6х1=6)
7. Одлучили сте да кампујете на обали Каспијског језера. Из којих се држава може прићи
Каспијском језеру? Заокружите слова испред тачних одговора.
а) Иран
б) Јерменија
в) Азербејџан
г) Узбекистан
д) Киргистан
ђ) Туркменистан
(3х2=6)
8. Налазите се на непознатој локацији. Не ради GPS систем. Срећете локалног становника
који вам каже да ако кренете на запад, излазите на Атлантски океан, а у било ком другом
случају стићи ћете у Сенегал. У којој држави се налазите и који је главни град те државе:
________________, ___________________,
(2х2=4)
9. Која од ових територија је и даље зависна, односно припада некој другој држави?
Заокружите слова испред тачних одговора:
а) Науру
б) Вануату
в) Гибралтар

г) Макао
д) Канарска острва
ђ) Источни Тимор
(3х1=3)

10. Викторијини водопади су једни од највећих и најлепших на свету. На граници између
које две државе се они налазе и на којој реци? ________________, ___________________,
_____________________.
(3х1=3)
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11. Дати су светски градови. Поређај их бројевима од 1 до 5 према времену изласка Сунца,
тако што ћеш град где Сунце прво излази означити са 1, а град где Сунце излази последње
са 5.
Мелбурн ___; Карачи ___; Нејпјидо ___; Сао Паоло___; Мадрид ___;
(5х1=5)
12. Ви сте спикер и морате да прочитате вести. Међутим, на папиру су и вести које су
лажне. Уз помоћ вашег географског знања, заокружите слова испред оних вести које су
потенцијално тачне.
а) Јуче је почело светско првенство у кајаку на дивљим водама које се одржава у Канади.
б) Становништво Напуља евакуисано у страху од ерупције вулкана.
в) У Манаусу данас измерено -45 степени Целзијуса.
г) Петер Превц освојио такмичење у ски скоковима одржано у Дилију.
д) Отворена нова морска лука у Сукреу.
ђ) У земљотресу на Хаитију причињена знатна материјална штета.
(3х2=6)
13. Одгонетните загонетне географске појмове:
Држава у Јужној Америци,
Бивша британска колонија
Главни град Џорџтаун,
_____________________

Језеро,
Деле га Израел и Јордан,
Депресија
_________________________

(2х1=2)

14. Уз наведене народе, напишите државу у којој живе (представљају значајну
популацију)
а) Кмери _________________
б) Јевреји ________________
в) Масаи_________________
(3х1=3)
15. Дато је шест светских држава. Подвуците оне државе које припадају региону Кариба.
Света Луција,

Науру, Вануату, Гренада, Доминика, Маршалска острва
(3х1=3)

ПРАКТИЧНА ВЕЖБА - НЕМА КАРТА
1. Дата је политичка нема карта Јужне, Источне и Југоисточне Азије. Обележене су
државе бројевима од 1 до 10. А) Задатак је да напишете главне градове обележених
држава. Сваки тачно написан главни град доноси по 1 поен. Б) Одлучили сте да пловите
бродом од Коломба до Сингапура. Задатак је да наведете државе уз чије обале пролазите
идући од запада ка истоку. Напомена: Редослед је важан. Почетну (држава у којој је
Коломбо) и крајњу (држава у којој је Сингапур) државу не наводите. Свака држава
доноси 2 поена.
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А) Одговорите:
1. ____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________

Б) Државе:
____________,
____________,
____________,
___________,
___________.

6. ____________
7. ____________
8. ____________
9. ____________
10. ___________

2. Дата је физичко-географска карта света. А) Обележени су географски појмови
бројевима од 1 до 10. Ваш задатак је да напишете имена тих географских појмова. Сваки
тачан појам донеће вам 1 поен. Б) На координатној мрежи уцртајте тачку А која има
координате 45о СГШ и 60о ИГД. На ком језеру се та тачка налази? Тачно уцртана тачка
донеће вам 3 поена, а тачан одговор још 2 поена. В) Коју државу у Индијском океану
пресеца јужни повратник и који је главни град те државе? Тачан одговор на прво питање
донеће вам 3 поена, а на друго питање још 2 поена.
А) Одговорите:
Б) Језеро: ____________________
1. Острво ________________
В) Држава: ___________________
2. Река ____________
Главни град:_________________
3. Море ______________
4. Река ______________
5. Полуострво __________
6. Залив ______________
7. Планине ____________
8. Залив ____________
9. Полуострво ________________
10.Река_______________
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Кључ за републичко такмичење из географије за 7. разред
1. в, б, г, а
2. Чиле, Атакама, Сантјаго де Чиле
3. б, в, д
4. б
5. а, в, д
6. А, О, А, О, О, А
7. а, в, ђ
8. Гамбија, Банџул
9. в, г, д
10. Замбија, Зимбабве, Замбези
11. 1, 3, 2, 5, 4
12. а, б, ђ
13. Гвајана, Мртво море
14. Камбоџа, Израел, Кенија (Танзанија)
15. Света Луција, Гренада, Доминика
Практична вежба
1. А) Улан Батор, Токио, Кабул, Сеул, Манила, Порт Морзби, Дака, Куала Лумпур, Вијентијан,
Исламабад
Б) Индија, Бангладеш, Мијанмар, Тајланд, Малезија
2. А) Исланд, Ориноко, Охотско море, Нигер, Кола, Хадсон, Пиринеји, Гвинејски залив,
Чукотска (Чукотско полуострво), Об
Б) Аралско језеро
В) Мадагаскар, Антананариво

