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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. Животиње из леве колоне повежите са континентом на коме живе из десне колоне. 

Напишите одговарајуће слово на празну црту.  
а) којот  ________Африка   
б) гепард  ________Азија  
в) тигар  ________Северна Америка  
г) жирафа    

      д) гризли    
      ђ) орангутан                                                                                                         

                                                                                                                                            (6х1=6) 

  

2. Држава, чије су контуре приказане на слици, налази се у Африци. Одговорите на 

постављена питања: 

 
А) Како се назива држава чије су границе приказане на карти? __________________        (1х2=2) 

Б) У којој регији Африке се она налази? ____________                                                        (1х2=2) 

В) Који је највећи град ове државе? ____________________              (1х2=2) 
 

3. Од наведених шест афричких држава заокружите три у којима је ислам доминантна 

религија: 
а) Јужноафричка Република              г) Мауританија 

б) Либија                                           д) Малави 

в) Ангола                                           ђ) Нигер 
                                                                                                                                                      (3х1=3) 
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4. Од понуђених осам азијских река, подвуците четири које припадају сливу Тихог 

океана: 
1) Об                            5) Брамапутра 

2) Инд                            6) Иравади 

3) Амур                        7) Хоангхо 

4) Меконг                     8) Сикјанг                                                                                        (4х1=4)   

 

5. Наведено је пет народа. Уз њих напишите којој групи припадају (германска, романска, 

словенска, балтичка, угро-финска) 

а) Естонци____________________ 

б) Данци _____________________ 
в) Молдавци _____________________ 

г) Белоруси ____________________ 

д) Литванци ____________________        

                                                                                                                                            (5х1=5) 
 

6. Кренули сте на путовање бродом из Кувајт Ситија. Коначна дестинација је Маскат, али 

према програму путовања морате да свратите у све државе Арабијског полуострва које 

излазе на Персијски залив, као и на трку Формуле 1 у Манами. Уз обале којих држава 

ћете пристати? ____________, _____________, ______________, _____________. Напомена: 

Редослед држава је важан. Немојте писати почетну (Кувајт Сити) и крајњу државу 

(Маскат) 

                                                                                                                                                    (4x2=8) 

7. Дати град из леве колоне повежите са реком на чијим се обалама налази, тако што ћете  

одговарајуће слово из леве колоне уписати на одговарајућу црту у десној колони. 

а) Загреб                                         ___ ни на једној реци               

б) Бамако     ___ Тибар 

в) Ријад                 ___ Нигер 

г) Рим                  ___ Сава 

д) Вијентијан     ___ Меконг                                     (5х2=10) 

 

8.  Од понуђених осам пустиња, подвуците четири која се налазе у Африци:  

1) Намиб                   4) Калахари  7) Велики Нефуд 

2) Кизилкум              5) Нубијска пустиња 8) Руб ел Хали 

3) Мохаве                 6) Данакилска пустиња 

                                                                                                                             (4х1=4) 

9. Наведене су тврдње, заокружите тачне са ДА а нетачне са НЕ.   

а) Викторијино језеро је најдубље језеро Африке.                                                      ДА           НЕ   

б) Барселона је главни град шпанске покрајине Андалузије.                                     ДА           НЕ   

в) Маслине су један од најважнијих извозних производа Финске.                            ДА           НЕ                                                                       

г) Дунав извире испод планине Шварцвалд.                                                             ДА             НЕ 

д) Шчећин је пољска лука на Балтичком мору.                                                          ДА           НЕ        

ђ) Каучук је једна од основних култура у Југоисточној Азији.                                    ДА          НЕ                                                            

                                    

(6х1=6) 
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10. Утакмица између Србије и Камеруна одиграће се на неутралном терену у Дохи у 

новембру месецу. Која два од наведених реквизита су вам потребни, ако познајете 

климатске карактеристике Дохе?                                                                                          
а) зимска јакна 

б) јесење чизме 

в) крема за сунце са заштитним фактором 50 
г) наочаре за сунце 

д) зимска капа                                                                                                                               (2х2=4)                                                                                                                                       

 

11. Језеро Чад је значајан извор воде за околне државе. Најважнија притока језера Чад је 

_________________. Који главни град се налази у непосредној близини језера Чад? 

_________________ 
                                                         (2x1=2) 

12. Дати вулкан из леве колоне повежите са државом у којој се налази, тако што ћете  

одговарајуће слово из леве колоне уписати на одговарајућу црту у десној колони. 

а) Хекла                                       _____ Индонезија             
б) Тамбора                                   _____ Исланд 

в) Стромболи                               _____ Италија 

                                                                                                                                               (3х1=3)
                             

13. Дате су тврдње везане за Европу. Заокружите слово испред тачних тврдњи.  

а) У Европи нема држава које су монархије. 

б) Сан Марино се налази на Иберијском полуострву.  
в) Белорусија није члан Европске уније. 

г) Скадарско језеро деле Албанија и Северна Македонија. 

д) Вулкан Везув налази се у Италији. 
ђ) Валета је главни град Малте. 

е) Париз лежи на обалама реке Сене.                                                  

(4х1=4) 

14. Пажљиво размотрите приложену старосну пирамиду. На основу приказаног броја 

становника по петогодиштима у процентима, одговорите на питања: 
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А) На основу ваших знања о становништву света, закључите којој од наведених држава 

одговара ова старосна пирамида? Заокружите слово испред тачног одговора: 
а) Француска 

б) Молдавија 

в) Пакистан 
г) Албанија                   (1х3=3) 
 

Б) Процентуално, највише становника има од  ____ до ____ године старости       

                                                                                                                              (2х1=2) 

15. Наведене планине (планинске венце) света, разврстајте према висини, тако што ћете 

уписати одговарајући број на празну црту. Напомена: Управљајте се према највишим 

врховима наведених планина.  

1) Копаоник                                             _____ од 2.000-3.000 m                                     

2) Централни масив                                _____ oд 5.000-6.000 m                                            

3) Атлас                                                   _____ преко 7.000 m 

4) Памир                                                  _____ од 1.000-2.000 m 

5) Килиманџаро                                      _____ од 4.000-5.000 m                                            (5x2=10)                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    

16. Од наведених шест држава, заокружите три које су велики произвођачи какаоа:  
 

1) Обала Слоноваче   4) Мароко 
2) Авганистан    5) Казахстан 

3) Гана                           6) Нигерија                                                         (3х1=3)

                                                                                                                                       

17. Наведена су острва у свету. Заокружите слова испред острва која географски 

припадају Северној Америци: 
а) Њуфаундленд 

б) Џерси 

в) Бафиново острво 

г) Алеутска острва 

д) Хелголанд 

ђ) Гренланд                     (4х1=4)                                   

 
18. А) Наведите свету реку Индуса: __________________________ 

      Б) Наведите највиши врх Алпа (4.807 m): ________________________ 

                                                                                                                                            (2x1=2) 
19. Од наведених земаља Африке заокружите три које су биле португалске колоније:  

а) Мозамбик 

б) Џибути 

в) Ангола 

г) Замбија 

д) Сао Томе и Принципе 

ђ) Габон 

                                                                                                                                                      (3x1=3) 

20. Наведени су тзв. географски парови. Заокружите оне парове који нарушавају логички 

географски след: 
а) Мауританија-Нуакшот  е) Екваторијална Гвинеја- Малабо 

б) Естонија- Виљнус   ж) Лесото- Масеру 
в) Габон- Лилонгве 

г) Непал- Катманду 

д) Чад- Ниамеј 
ђ) Либан- Аман                                                                                                                             (4х2=8)                                                                                                                                         
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