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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.

Тест обавезно попунити хемијском оловком. На текстуална питања одговор је потребно
написати читко, без прецртавања. 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 непотпупог 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:
мр Марко В. Милошевић
др Јелена Ћалић
мр Милован Миливојевић

Рецензент: др Љиљана Живковић
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1. Повежите одређене географске објекте са датим вредностима.

а) Лазарева пећина ____ 2500 km2

б) Миџор ____ 12,5 km2

в) Панчићев врх ____ 202 km
г) Тимок (река) ____ 2017 m
д) Власинско језеро ____ 2169 m

____ 9407 m
(1 х 5 = 5)

2. Заокружите појам који не припада групи осталих наведених појмова.

ГЕОГРАФСКА ШИРИНА, ВЕТРОВИ, РЕЉЕФ, ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ, ШУМЕ, РАСПОРЕД КОПНА И МОРА
(2)

3. У који Национални парк Републике Србије бисте одвели пријатеља да му покажете
Панчићеву оморику? ____________________________

(2)
4. Током 2008. године објављена је Енциклопедија Српског народа. Који је по редоследу
последњи град из Србије, са више од 30.000 становника, који је обрађен (наведен) у овој
енциклопедији? ____________________________

(2)
5. Заокружите тачан одговор.
За који од наведених простора је карактеристична појава алувијалних земљишта?

а) Изворишна челенка
б) Речна тераса
в) Пешчара
г) Горњи ток реке
д) Доњи ток реке

Заокружите на скици слово, које
одговара положају алувијалног
земљишта.

(2 + 2 = 4)
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6. Наведени градови по попису становништва из 2011. године имају пораст броја становника.
Иза назива градова упишите број 1. ако сматрате да је то последица природног прираштаја,
односно број 2. ако је то последица механичког прираштаја.

а) Тутин ____
б) Инђија ____
в) Јагодина ____
г) Краљево ____

(1 + 4 = 4)
7. Повежите градове и округе којима припадају.

а) Крушевац ____ Поморавски
б) Зајечар ____ Пчињски
в) Врање ____ Севернобанатски
г) Лозница ____ Тимочки
д) Кикинда ____ Расински

____ Мачвански
(2 х 5 = 10)

8. На приложеној скици представљен је део локалитета Вражји камен, који се налази недалеко
од Трговишта на десној долинској страни реке Пчиње.

I. Облик рељефа приказан на скици настао
је процесом:

а) флувијалне ерозије
б) глацијалне ерозије
в) еолске ерозије
г) механичким разоравањем

II. Заокружите простор Војводине на коме
није могуће пронаћи сличан облик?

а) Срем
б) Бачка
в) Банат

(2 + 2 = 4)
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9. У наведеним реченицама, подебљаним словима су наведени појмови од којих је један
тачан, а један нетачан. У свакој реченици заокружите појам који је тачан.

а) Претпоследњи попис становништва у Србији је био 2001 / 2002.
б) У Централној Србији живи око 5,5 / 8,3 милиона становника.
в) Миграције утичу на природни / механички прираштај становништва.
г) Густина насељености на територији града Београда је 35 / 466 становника  на km2.

(1 х 4 = 4)

10. У наведеним реченицама, подебљаним словима су наведени појмови од којих је један
тачан. У свакој реченици заокружите појам који је тачан.

Водопад Велики Бук у Лисинама у општини Деспотовац
а) Настао је у процесу доминантне речне и крашке / еолске ерозије и акумулације
б) Заштићен је као споменик природе / природно добро у оквиру националног парка
в) У фебруару 2012. године део водопада се обрушио услед земљотреса магнитуде 6.3 који
је погодио Свилајнац / тежине леда и снега.

(1 x 3 = 3)

11. Заокружите тачан одговор.
Пловећи којом од понуђених река ћете у једном тренутку напустити Европску унију?
а) Сеном
б) Ебром
в) Дунавом
г) реком По

(2)

12. Повежите појаве са правцима:

а) привидно кретање Сунца ____ запад-исток
б) пад просечних температура ваздуха на јужној полулопти ____ исток-запад
в) пад просечних температура ваздуха на западној полулопти ____ север-југ
г) смер ротације Земље ____ југ-север
д) пораст просечних температура ваздуха на јужној полулопти

(2 х 4 = 8)

13. Планинар гледа у карту размере 1:25.000 и одредио је своју стајну тачку. Његова
удаљеност до планинарског дома на карти износи 4 cm. Колико ће му времена требати да
стигне до дома, ако хода брзином од 4 km/h? ___________________

(2)
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14. Заокружите тачан одговор.
У којем од наведених насеља најраније излази Сунце?
а) Лозница
б) Суботица
в) Сурдулица
г) Ивањица

(2)

15. Поређајте наведене споменике тако што ћете им доделити бројеве од 1 до 3. Према
материјалу од кога су изграђени, број 1 доделите најугроженијем од деловања киселих киша,
а број 3 најмање угроженом.

___ Споменик Незнаном јунаку на Авали, изграђен од гранита
___ Стећци од кречњака, у Перућцу код Бајине Баште
___ Челична пирамида испред Српске академија наука и уметности у Београду

(1 x 3 = 3)

16. На приложеној скици дата су два примера пољопривредног земљишта са истим
природним условима и приказани у истој размери. Једина разлика је у броју парцела. Под
парцелом се подразумева земљиште у власништву једног човека.

У ком од понуђених примера су бољи услови за земљорадњу и зашто? ___________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(1 + 2 = 3)

Укупан број бодова: 60
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ПРАКТИЧНА ВЕЖБА

Одговарајућим картографским знацима и картографским методама, на немој карти
уцртајте наведене географске објекте. Сваки појам има вредност од 2 бода. Бодује се
правилно картографско представљање и локацијска тачност објекта.

1. Сомбор
2. Вршачке пл.
3. Бегеј
4. Пожаревац
5. Жагубица
6. Пештер
7. Ђенерал Јанковић (гранични прелаз)
8. Завојско језеро
9. Топлица (река)
10. Трстеник
11. Рогозна
12. Сокобања
13. Река Власина
14. Стрезимировци (гранични прелаз)
15. Биначка Морава
16. Ђеравица (2656)
17. Лозница
18. Сталаћ
19. Космај
20. Ковин

Укупан број бодова: 40

Такмичар је на тесту освојио __________ бодова

Чланови комисије:
1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________


