НАЦИПНАЛНА ГЕПГРАФСКА ПЛИМПИЈАДА

ТЕСТ
ДРУГИ НИВП ТАКМИЧЕОА – ППШТИНСКИ НИВП

Ученик /име и презиме/_________________________________________________________
Разред /запкружи/

I

II

III

IV

Школа _______________________________________________________________________
_________________________________________________
/потпис ученика/

ПИТАЊА
1. Кпје пд наведених река имају делтастп ущће?
а) Гарпна

б) Дунав

в) Лаба

г) Сена

д) Мисисипи

ђ) Вплга

(3)

2. У табели „А“ дата су гепграфска ппдрушја. У табели „Б“ наведени су вулкани.
Одреди кпм гепграфскпм ппдрушју /из табеле „А“/ припадају наведени вулкани у табели
„Б“. Упищи слпвп кпје пзнашава гепграфскп ппдрушје, за кпје сматращ да се налази
наведени вулкан, у предвиђени прпстпр у табели „Б“,
(4)
ТАБЕЛА "А"
а) Апенинскп пплупстрвп
б) Мексикп
в) Индпнезија
г) Липарска пстрва
д) Сицилија

ТАБЕЛА "Б"

упиши
слпвп

Стрпмбпли
Етна
Кракату
Везув

3. Кпје пд наведених тврдои су , ппследица Земљине ревплуције.
(2)
Запкружи слпва испред тврдое за кпје сматращ да су ппследица Земљине Ревплуције :
а) смена гпдищоих дпба
б) неједнакп трајаое дана и нпћи
в) смена дана и нпћи
г) спљпщтенпст Земље на пплпвима
д) истпшнп скретаое тела при паду

4. Израшунати удаљенпст између два места у прирпди, шија удаљенпст на карти размера
1:100000 изнпси 18 mm.
(3)
Прпстпр за рачунаое.

Одгпвпр:
___________________________ метара, или ____________________ килпметара.

5. Деп Каспијскпг језера кпји има највећи салинитет зпве се__________________________
и на оега излази држава__________________________ .
(2)
6. Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, Република Србија је 2011. гпдине
имала 7 186 682 станпвника. Исте гпдине рпђенп је 65 598 пспба, а умрлп је 102 935
пспба. Израшунати вреднпст стппе наталитета, стппе мпрталитета и стппе прирпднпг
приращтаја.
(6)
а) n=____________________________________________________________________

б) m=___________________________________________________________________

в) pp=___________________________________________________________________
Прпстпр за рачунаое.

7. Средоу Азију шине државе бивщег Спвјетскпг савеза. У табели је наведенп пет држава.
У табелу упищи главни град за кпји сматращ да је главни град те државе.
(5)
колона "А"
Држава

Казахстан,
Узбекистан,
Тачикистан,
Киргистан,
Туркменистан
Главни градпви су:
а) Тащкент,
б) Астана,

колона "Б"
Главни град

в) Бищкек,

г) Ащхабад,

д) Дущанбе.

8. Старпседепци Аустралије су _____________________________,
а старпседепци Нпвпг Зеланда______________________________.

(2)

9. Кпје су две савезне државе САД-а теритпријалнп пдвпјене пд главнпг дела САД-а?
______________________________ и _______________________________________

(2)

10. Запкружите нарпде кпји живе у Африци

(2)

а) Инуити

б) Хути

в) Хптентпти

г) Тамили

11. У метепрплпщкпј кућици у тпку дана су измерене следеће температуре ваздуха:
у 7 сати 6ºC, у 14 сати 14ºC, и у 21 сат 10ºC.
Кплика је средоа дневна температура за тај дан? _____________
Израшунату средоу дневну температуру изразите и у келвинима: ________
Прпстпр за рачунаое.

(4)

12. Ппред ппнуђених сектпра упищи пдгпварајућа занимаоа

(6)

Пекар, щумар, банкар, тргпвац, земљпрадник, ливнишар
а) Примарни сектпр:____________________________________________________________
б) Секундарни сектпр:__________________________________________________________
в) Терцијарни сектпр:___________________________________________________________
13. Мещаоем припадника негрпидне и мпнгплпидне расе настају__________________, а
мещаоем еврппеидне и негрпидне расе настају___________________

(2)

14. Наведи два највећа светска канала изграђена ради скраћеоа ппмпрских путева:
_____________________________________и :___________________________________ (2)

15. Наведи државе на тлу Африке кпје су мпнархије.
_______________________, _______________________, ________________________. (3)
16. Највећу екпнпмску мпћ у Англпамерици имају мултинаципналне кпмпаније.
Велике кпмпаније Експн, Галф, Тексакп, Мпбил, Спкал везане су за прпизвпдоу
______________, а Ченерал мптпрс, Фпрд, Крајслер за прпизвпдоу _________________(2)

17. Прпцес дпсељаваоа станпвнищтва зпве се___________________________________ (1)

18. Градина је гранишни прелаз Србије према ___________________________________,
дпк је Јабука гранишни прелаз према ___________________________________________ (2)

19. У табели „А“ наведени су /пд 1-6/ прпцеси настанка рељефа. У табели „Б“ наведени су
гепграфски ппјмпви. У табели „Б“ упищи за сваки ппјам прпцес оегпвпг настанка, такп
щтп се у табели уписује брпј кпји пзнашава прпцес.
(5)
табела "Б"

табела "А"

1
2
3
4
5
6

Географски појам
а) Телешки платп
б) Обедска бара
в) Кптленик
г) Вратна
д) Ђавпља варпщ

процеси настанка рељефа
денудација
кращки прпцес
флувијални прпцес
еплски прпцес
вулкански прпцес
глацијални прпцес

упиши
одговарајући
број из табеле
"А"

20. Од наведених планина у свакпј кплпни прецртај пне кпји нарущавају лпгишки след:
колона
1
Ртао
Златар
Девица
Озрен
Рпгпзна
Тупижница

колона
2
Стплпви
Кукавица
Жељин
Гпш
Радан
Кппапник

колона
3
Мирпш
Кпраб
Пащтрик
Бесна Кпбила
Кпритник
Шар-планина

21. Иза ташних тврдои запкружи слпвп „Т”, а иза неташних запкружи слпвп „Н”:
а) Рељеф је климатски елемент кпји утише на падавине.
б) Гепграфска дужина је климатски фактпр.
в) Дплина Белпг Дрима утише на климу Метпхијске кптлине.
г) У прпсеку, са ппрастпм надмпрске висине за 100 m, температура ваздуха ппада за 6пС.
д) Кпщава је западни ветар
ђ) Жупна клима је заступљена у Впјвпдини.

Т
Т
Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н
Н
Н

22. Решна дплина у кпјпј се наизменишнп смеоују клисуре и кптлине (сужеоа и
прпщиреоа), назива се :
______________________________________________________________________
23. Ппвежи реку и регију крпз кпју пна прптише такп щтп ћещ уписати пдгпварајуће слпвп
на линију:
а) Ситница

______ Банат

б) Мируща

______ Стиг

в) Пек

______ Кпспвска кптлина

г) Млава

______ Метпхијска кптлина

д) Нера

______ Бранишевп

ђ) Градац

______ Ппдгприна

(6)

24. Ппвежи реке са пдгпварајућим вещташки језерима. Ппред језера упищи редни брпј
пдгпварајуће реке.
а) Бпрскп___

1. Виспшица

б) Завпј ___

2. Ибар

в) Газивпде ___

3. Увац

г) Златарскп___

4. Брестпвашка река

(4).

25. Наведи две баое у Срему:
а) _______________________________; б) ________________________________

(2).

26. Запкружи насеља у кпјима је прирпдни приращтај негативан:
а) Рекпвац

б) Урпщевац

в) Нпви Пазар

г) Врбас

д) Коажевац

(3).

27. Ппвежите врсте угља са лпкацијама на кпјима се експлпатищу:
а) лигнит
б) камени угаљ
в) мрки угаљ

______ Ресава
______ Кпстплац
______ Ртао

(3).

28. Ппред наведених културнп-истпријских знаменитпсти упищи град у шијпј се близини
налазе.
(5).
Знаменитпст
а) Рас
б) Ћеле –кула
в) Кадиоаша
г) Петрпварадин
д) Рпмулијана

Упищи град

29. Кпје пд наведених ппщтина припадају Пшиоскпм пкругу:
a) Димитрпвград
б) Сурдулица
в) Црна Трава
г) Власптинце
д) Тргпвищте

(2).

30.- Реке Србије уливају се у три слива:

а) Црнпмпрски

б) Јадрански

в) Егејски

Иза реке дппищи слпвп слива кпме припада:
Нера, ______

Лепенац,

_______

Ибар,______

Бпсут,________

(2)

