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УПУТСТВО ЗА РАД 
 

Пред вама је тест знања из географије за 8. разред. Питања обухватају градиво редовне и 
додатне наставе 5, 6 и 8. 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 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: 
Дипл. географ Сузана Ловић 
Мср Горица Станојевић 
Мр Марко В. Милошевић 
 
 
 
Рецензент: 
др Љиљана Живковић 
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1. У наведеним реченицама, тамним словима су наведени појмови од којих је један тачан, а 
један нетачан. У свакој реченици заокружи појам који је тачан. 
 
а) Месец / Марс значајно утиче на образовање плимских таласа на Земљи.  
б) Дана 22. децембра Сунчеви зраци падају под правим углом на северни / јужни повратник.  
в) Ваздух засићен водом има релативну влажност 0% / 100%.  
г) Све тачке на Екватору су 0° / 90° удаљене од Екватора. 
д) Нагнутост Земљине осе у односу на раван еклиптике је 23,5° / 66,5°.  

 (5 х 2 = 10) 

 
2. Заокружи слова испред тачних одговора. 
 
Становници којих европских земаља ће дочекати Нову годину у исто време кад и становници 
Србије? 
 
а) Русије 
б) Чешке 
в) Португалије 
г) Хрватскe 
д) Грчке 

 (2 x 2 = 4) 
 
3. Заокружи слова испред тачних одговора. 
 
Који климатски фактори утичу на климатске особине једног места? 
 
а) географска ширина 
б) температура ваздуха 
в) удаљеност од мора 
г) надморска висина 
д) падавине 

 (3 х 2 = 6) 
 
4. Заокружи слово испред тачног одговора.  
 
У условима нормалнe пропустљивости земљишта, после интезивне кише која ће изазвати 
брзо отапање снега, највећи део воде ће:  
 
а) процедити се у подземље 
б) отећи површински 

 (2) 
 
5. Заокружи слово испред тачног одговора. 
 
Најјачи регистровани земљотреси на Земљи су забележени у централним деловима 
пространих низија. 
 
а) Тачно 
б) Нетачно 

 (2) 
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6. Заокружи слово испред тачног одговора. 
 

 
 

Облик рељефа приказан на слици изнад настао је радом: 
 
а) ендогених сила 
б) егзогених сила 

(2) 
 
7. Заокружи слово испред тачног одговора и допуни реченицу: 
 

 

 
 
Приказана карта Београда урађена је у 
размери: 
 
а) 1:15.000 
б) 1:200.000 
в) 1:750.000 
 
 
 
На основу размере, ова карта припада 
групи  ______________________ карата. 
 

(2 + 2 = 4) 
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8.  Заокружи слово испред тачног одговора. 
 
Да ли у Шумадији постоје крашки облици рељефа? 
 
а) Да 
б) Не  

 (2) 
 
9. Уписивањем одговарајућег слова на цртицу повежи природне објекте са доминантним 
процесима за њихов постанак. 
 
а) Палићко језеро  _____ флувијална ерозија 
б) Ђердапска клисура  _____ вулканска активност 
в) Завојско језеро  _____ еолска ерозија 
г) Планина Рогозна  _____ тектонски покрети и флувијална ерозија 
д) Засавица 

 (4 х 2 = 8) 
 
10. Испред пећина које се налазе у Западној Србији напиши слово З, а испред пећина које се 
налазе у Источној Србији напиши слово И.  
 
а)  ____   Стопића пећина 
б)  ____   Боговинска пећина 
в)  ____   Петничка пећина 
г)   ____   Церемошња 

 (4 х 2 = 8) 
 
11.  Дата су питања под А и Б. 
 
А) На сликама 1 и 2 су представљене изолиније са одговарајућим вредностима ваздушног 
притиска.  Испод слика на линијама уписати да ли шематски приказ представља антициклон 
или циклон. 
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Б) Допуни следеће реченице.  
 
Линије које повезују тачке са истим вредностима ваздушног притиска се називају 
_______________ . Ваздушни притисак се изражава у ____________.  Са повећањем надморске 
висине ваздушни притисак се __________. Нормална вредност ваздушног притиска на 
морском нивоу, на 45° г.ш. и при температури од 0°C  износи ___________. 
 

 (6 х 1 = 6) 
 
12.  Испред тачне тврдње напиши слово Т, испред нетачне слово Н. 

 
а) ____ Природне кастастрофе великих размера условљавају имиграцију становништва на 
месту непогоде. 
б) ____ У Димитровраду је забележен већи број умрлих у односу на број рођених, што је 
условило негативан природни прираштај. 
в) ____ Густина становништва зависи од укупног броја становништва и површине територије 
на којој то становништво живи. 
г) ____ У сеоским подручјима Источне Србије највећу заступљеност у укупном становништву 
има становништво старосне групе 10-14 година. 
д) ____ У фабрици аутомобила Фиат у Крагујевцу, највећи број запослених је у секундарном 
сектору. 

 (5 х 2=10) 
 
 
13. Уписивањем одговарајућих слова на цртице испред градова одреди њихове демографске 
карактеристике. 
 
а) Највећи имиграциони центар у Србији     ____ Црна Трава 
б) Има највећу стопу природног прираштаја     ____ Луковска бања 
в) Има највећу стопу морталитета      ____ Београд 
г) Има највећи удео запосленог становништва у туризму  ____ Бујановац 

 
 (4 х 2 = 8) 

 
 
14.  Уписивањем одговарајућих слова на цртице одреди у којим општинама наведене етничке 
групе имају највећи удео у укупном становништву те општине: 
 
а) Љубовија     ____ Словаци 
б) Кањижа    ____ Роми 
в) Тутин    ____ Мађари 
г) Ковачица    ____ Срби 
     ____ Бошњаци 

 (5 х 2 = 10) 
 
15. Допуни реченице: 
 
На путу од Алексинца до Соко Бање проћи ћете поред ___________________ језера.  Према 
начину постанка ово језеро припада групи _______________________ језера. 

 
 (2 х 2 = 4) 
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16. Колико Пописа становништва је на територији Србије спроведено од 1975. до 2013. 
године?   
 ________________ 

 (2) 
 
17. Заокружи манастир који не припада низу манастира. 
 
Високи Дечани, Пећка Патријаршија, Бањска, Крушедол, Грачаница.  

 (2) 
 
 
18. Који Национални паркови у Србији имају врхове изнад 2 000 m. 
______________________________________ 

 (2 х 2 = 4) 
 

 
19. Колика је релативна висина између највишег врха Копаоника и најниже тачке Србије 
(ушће Тимока у Дунав, 28 m н.в.)?  
______________________________          

 (2) 
 
20. Заокружи слово испред тачног одговора. 
 
У којој земљи се неће плаћати царина за робу произведену у Шпанији? 
 
а) Норвешка 
б) Швајцарска 
в) Македонија 
г) Словенија 

 (2) 
 
 
21. Заокружи електрану која не припада групи наведених. 
 
Кокин Брод, Врла IV, Ђердап II, Костолац, Потпећ 

(2) 
 
 
 
 
 

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




