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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: 
 
мср Горица Станојевић 
дипл. географ Сузана Ловић 
мр Марко В. Милошевић 
 
Рецензент: 

др Љиљана Живковић 
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1. Заокружите слово испред тачног одговора. 
 Рељеф је стрмији на: 
 

    
 
а) северној падини 
б) јужној падини    

 (2) 
 

2. На сликама су дате графичке представе речних токова и њихових поречних пресека. 
Повежите попречне пресеке са одговарајућим приказима речних токова тако што ћете на 
линијама уписати бројеве.  Информације о нагибу терена (%) су дате уз приказе речних 
токова.  
 

 
 

 (2 х 5 = 10) 
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3. На карти размере 1:1.500.000 праволинијско растојање између Бачке Топoле и Темерина 
износи 33 mm. Колико износи то растојање у природи у километрима?  
 
_________________________ 

 ( 2) 
 
4. На линијама иза тачних тврдњи упишите „ Т“, а иза нетачних „Н“: 
 
а) Степен генерализације је већи на ситноразмерним географским картама. _____ 
б) Изолиније које повезују тачке исте дубине називају се изонефе. _____ 
в) Упадни угао Сунчевих зрака се смањује од полова ка Екватору. _____ 
г) Планета Земаља је стара приближно 15 милијарди година. _____ 
д) Обим Земље је око 40 000 km. _____ 

(2 х 5 = 10) 
 
5. Заокружите тачан одговор.  
За које од наведених места је највећа вероватноћа за настанак добро развијеног земљишта: 
 
а) хладно, влажно и стрмо 
б) хладно, суво и равно 
в) топло, суво и стрмо 
г)  топло, влажно и равно 

 (2) 
 
6. Заокружите тачан одговор.  
Појам „урбано острво топлоте“ означава: 
 
а) већу температуру града у доносу на околину 
б) урбана насеља у тропском појасу 
в) острва са претежно градским насељима 

 (2) 
 
7. Заокружите тачан одговор. 
Еолски облици рељефа настају радом: 
а) ледника 
б) спирањем земљишта 
в) ветра 
г) морских таласа 

 ( 2) 
 
8.  Када се у Енглеској пије чај у 17h по локалном времену, колико је тада сати у Србији? 
 
_________________  

 (2) 
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9. Допуните следеће реченице.  
 

а) Највеће природно језеро у Србији је  ______________. Највеће вештачко језеро у Србији је 
________________. 
 
б) Најпознатија бања на простору Фрушке горе је _______________________, а бања са 
најтоплијим изворима минералне воде на простору Србије је _______________________.   
 

(2 х 4 = 8) 
 
10. На линији испод питања напишите тачне одговоре. 
 
а) У  насељу површине 300 km2, 2011. године рођено је 1458, а умрло 925 становника. Да ли је 
природни прираштај у том насељу за 2011. годину био позитиван или негативан? 
_________________ 
 
б) У истом насељу 2011. године уселило се 322, а иселило се 255 становника. Да ли је наведено 
насеље имиграционо или емиграционо подручје? 
_________________ 
 
в) Укључујући природно и механичко кретање броја становника у поменутом насељу према 
попису 2011. године укупно живи 30.000 становника. Колико износи густина насељености за 
ту годину? 
_________________ 
 

 (2 х 3 = 6) 
 
11. Заокружите тачан одговор.  
Која од наведених планина припада Српско-македонској маси? 
 
а)Златибор 
б) Мироч 
в) Јастребац  
г) Сува планина  

 (2) 
 
12. Заокружите тачан одговор.  
Изворишта којих река се не налазе на територији Србије: 
 
а) Тамиш 
б) Млава 
в) Ибар 
г) Топлица 
д) Тамнава 

 (2 х 2 = 4) 
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13. Заокружите тачан одговор.  
 
Површински највећи део Србије се простире у висинском појасу: 
 
а) до 1000 m н.в. 
б) од 1000 m до 1500 м н.в. 
в) од 1500 m до 2000 м н.в. 
 

 (2) 

 
14. Заокружити планину која не припада следећој групи планина. 
 
Повлен,  Медведник, Соколске планине, Космај, Маљен  

 (2) 

 
15. Заокружите слово испред тачног одговора.  
 

Риболовци који пецају пастмрку, мрену и клена отићи ће на пецање на: 
 
а) Рзав 
б) Тамиш 
в) Борску реку 

 (2) 

 
16. Закружите бању која не припада групи наведених бања.  
 
Врањска бања, Бујановачка бања, Нишка бања, Пролом бања, Буковичка бања 
 

 (2) 

 
17. Повезати реке са припадајућим сливовима тако што ћете на линијама испред сливова 
уписати одговарајућа слова. 
 
а) Чик                                         ____ слив Дрине 
б) Студеница                           ____ слив Колубаре 
в) Јадар                                      ____ слив Западне Мораве 
г) Тамнава                                 ____ слив Јужне Морава 
                                                       ____ слив Тисе 
 

(2 х 4 = 8) 
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18. Заокружите слово испред тачног одговора. 
 
Од којих наведених држава Србија има већи број становника? 
 
а) Италија 
б) Словенија 
в) Немачка 
г) Ирска 
д) Румунија 

 (2 х 2 = 4) 

 
19. На линији испод написати одговор на питање.  
 
Аутобус са ђацима обилази градове следећим редом: Параћин-Ћуприја-Јагодина-Баточина-
Лапово-Велика Плана. Да ли се аутобус креће узводно или низводно долином Велике 
Мораве? 
_______________________ 

 (2) 

 
20. Повежите занимања са секторима делатности којима припадају тако што ће те на линијама 
испред сектора делатности уписати слова: 
 
а) стоматолог                ____ секундарни 
б) конобар                      ____  квартарни 
в) рудар                           ____  примарни 
г) пошумљивач             ____  терцијарни 
д) програмер             

 (2 х 5 = 10) 

 
21. У наведеним реченицама, тамним словима су наведени појмови од којих је један тачан, а 
један нетачан. У свакој реченици заокружите појам  који је тачан. 
 
а) Према резултатима последњег пописа становништва, већи део становништва Србије живи у 
градским/сеоским насељима.  
б) У протеклим деценијама удео високо образованог становништва у Србији се 
смањио/повећао.  
в) У укупном броју становништва Србије највећи удео има зрело/старо становништво.  
г) Према резултатима последњег пописа становништва у Војводини је наталитет већи/мањи 
од морталитета. 
д) У Чачку Срби чине већинско/мањинско становништво. 
 

 (2 х 5 = 10) 
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22. Заокружите слово испред тачног одговора.  
 
У ком граду је највећи удео становништва старосне групе 0 -15 година у укупном броју 
становника? 
 
а) Тутин 
б) Црна Трава 

 (2) 

 
23. Заокружите слова испред земаља ЕУ у којима се евро не користи као званична валута. 
 
а) Немачка 
б) Шпанија 
в) Шведска 
г) Грчка 
д) Велика Британија 

 (2 х 2 = 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


