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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 
 
 
Рецензент: 
 
др Љиљана Живковић 
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1. Растојање између две тачке на карти износи 22 mm и одговара растојању у природи од 550 
m. У којој размери је урађена карта? 
 
__________________________ 

 (2) 
 
2. На којој географској ширини су најмање промене дужине трајања обданице и ноћи током 
године? 
 
___________________  

 (2) 
 
 
3. Испред тачних тврдњи упиши слово Т, а испред нетачних слово Н. 
 
а)_____  Звезда најближа Земљи је Сиријус. 
б)_____  Сви меридијани имају исту дужину. 
в)_____ У месту чије су географске координате 40° ј.г.ш. и 65° з.г.д., годишње доба на дан 12. 
октобра је пролеће.  
г)_____ Екватор пресеца Јужну Америку, Африку и Аустралију.  
д)_____ Полупречник Земље је 12 740 km.  

 (2 х 5 = 10) 
 
 
4. Заокружи тачан одговор. 
 
Телевизијска емисија која по локалном времену у Србији почиње у 19 часова, у Пољској ће 
почети: 
 
а) сат времена раније 
б) сат времена касније 
в) у исто време 

 (2) 
 
5. На линијама испред облика рељефа који су ерозивног начина постанка написати слово „Е“, 
а испред облика рељефа који су настали акумулацијом написати слово „ А“. 
 
_____  речно острво 
_____  клиф 
_____  пешчана дина 
_____  речно корито 
_____  пећина 
 

(2 х 5 = 10) 
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6. Паживо погледај слику испод и одговори на питања исписивањем одговарајућих бројева 
на линијама и заокруживањем тачних одговора. 
 

 

 
 
На сликама је приказано дневно струјање ваздуха условљено термичким особинама 
копнених и водених објеката. Стрелице на слици означеној бројем _____ показују струјање 
ваздуха у току обданице, док стрелице на слици означеној бројем ____ показују струјање 
ваздуха у току ноћи.   
 
Струјање ваздуха на сликама 1 и 2 представља:  
а) планетарне ветрове 
б) локалне ветрове 
 
За процену јачине ветра се користи:  
а) Бофорова скала 
б) Рихтерова скала 
 

 (4 х 2 = 8) 
 
7. Заокружите тачан одговор. 
 
Највеће залихе слатке воде на Земљи налазе се у: 
 
а) снегу и леду 
б) језерима 
в) мочварама 

 (2) 
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8. Заокружи слова испред тачних одговора. 
 
За која места на Земљи су најмање вероватне вулканске ерупције? 
а) Долина Волге 
б) Хавајска острва 
в) Сицилија 
г) Сахара 
д) Исланд 

 (2 х 2 = 4) 
 
 
9. Пажљиво погледај слику испод и заокружи тачан одговор. 
 

  
 
На слици је приказан: 
 
а) Речни систем 
б) Речна мрежа 

(2) 
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10. Заокружи језеро која не припада следећој групи језера. 
 
Ечка,  Царска бара,  Русанда,  Лудaшко језеро 

 (2) 
 
 
11. Повезати реке са планинама на којима се налази њихово извориште тако што ћете на 
линијама испред планина уписати одговарајућа слова. 
 
 
а) Ибар                                        ____ Копаоник 
б) Нишава                                   ____ Голија 
в) Јасеница                                 ____ Рудник 
г) Топлица                                   ____ Хајла 
д) Студеница                              ____ Стара планина 
                                                       

 (5 х 2 = 10) 
 
 
12. Уписивањем одговарајућих бројева на цртице одреди који ерозивни процес је био 
доминантан за постанак следећих облика рељефа. 
 
а) Тителски лесни одсек  ____                     1) Речна ерозија                               
б) Прераст на реци Вратна  ____                 2) Еолска ерозија 
в) Палићко језеро  ____                                 3) Ледничка ерозија 
г) Ђавоља варош   ____                                  4)  Дедундација 
д) Крчединска ада  ____                                5) Крашка ерозија 
 

 (5 х 2 = 10) 
 
 
13. Заокружи слова испред тачних одговора. 
 
Приком обиласка пећина у источној Србији које од наведених сигурно нећете бити у прилици 
да посетите? 
 
а) Лазарева пећина 
б) Стопића пећина 
в) Рајкова пећина 
г) пећина Рисовача 
д) Ресавска пећина 

 (2 х 2 = 4) 
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14. Заокружи тачан одговор. 
Природну границу Балканског полуострва на северу чине: 
 
а) долине Велике Мораве, Јужне Мораве и Вардара 
б) Динарске планине 
в) долине Саве и Дунава 

 (2) 
 
15. Испред тачних тврдњи упиши слово Т, а испред нетачних слово Н. 
 
а)_____  Гудурички врх је највиши врх Фрушке Горе.  
б)_____ Велики Тимок настаје спајањем Трговишког и Сврљишког Тимока. 
в)_____ Газиводско језеро припада групи вештачких језера.  
г)_____ Бања Ковиљача се налази у близини Сомбора.  
д)_____ Највећа лева притока Јужне Мораве је Нишава.  

 (5 х 2 = 10) 
 
16.  Заокружи тачан одговор. 
Корито које реке има већи број меандара? 
 
а) Колубара 
б) Рашка 

 (2) 
 
17. У наведеним реченицама тамним словима су наведени појмови од који је један тачан, а 
једа нетачан. У свакој реченици заокружите појам који је тачан. 
 
а) Београд је изразито емиграционо/имиграционо подручје 
б) У Зајечару је негативан/позитиван природни прираштај. 
в)Миграције српских породица под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића су биле 
присилне/добровољне (стихијске). 
г) У општини Кањижа удео пољопривредног у укупном становништву је већи од 50%/мањи 
од 50%. 

 (4 х 2 = 8) 
 
18. Заокружи тачан одговор. 
 
У којој од наведених општина је највећи удео старосне групе 0-19 година у укупном броју 
становника? 
 
а) Сврљиг 
б) Сурдулица 
в) Нови Пазар 

 (2) 
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19. Заокружи тачан одговор. 
 
Природни прираштај у Војводини је негативан од: 
 
а) средине 20. века 
б) краја 20. века 

 (2) 
 
20. На линији испод напиши одговор на питање. 
 
На територији ког Националног парка се налази највећи број остатака из римског периода? 
 
__________________________  

 (2) 
 
21. Допуни следећу реченицу. 
 
Највећи број радника запослених у железари у Смедереву ради у ___________________ 
сектору делатности. 

 (2) 
 
22. На линији испод напиши одговор на питање. 
 
Која држава средње Европе, чланица Европске Уније, се са свих страна граничи државама 
које су, такође, чланице Европске Уније. 
 
____________________________ 

 (2) 
 
 
 

 
 

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


