РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2
ИНСТИТУТ ЗА НАДАРЕНУ И ТАЛЕНТОВАНУ ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕОГРАД

ТЕСТ
ШКПЛСКИ НИВП ТАКМИЧЕОА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ___________________________________________

ШКПЛА ____________________________________________________

РАЗРЕД ____________________________________________________

1. У Сунчевпм систему ппстпје следећа небеска тела (запкружи тачне пдгпвпре):
а) сателити, б)кпмете, в) метепри, г) квазари, д) црне рупе, ђ) планете, е) астерпиди.
2. Име гепграфија или земљппис дап је грчки научник кпји је живеп у III веку пре Христа и звап се
_____________________.
3. Гепграфски пмптач Земље је живптна средина људскпг рпда. Испиши редпслед сфера
гепграфскпг пмптача:__________________, _________________, ___________________ и
__________________.
4. Запкружи слпва испред математичких елемената карте:
а) рам
в) гепграфска ширина
д) индустрија

б) насеља
г) размер
ђ) размерник

5. Спари физичкп- гепграфске ппјмпве са оихпвим називима.
а) језерп

____ Тајмир

б) пустиоа

____ Ла Плата

в) река

____ Атакама

г) пплупстрвп

____ Јукпн

д) залив

____ Тавпр

е) планина

____ Укереве

6. Крпз кпје тпплптне ппјасеве се прпстире Африка? (пдгпвпри на питаое) _________________________,
________________________ ___________________________.

7. Најбпгатије језерп слаткпм впдпм на свету је: (запкружи брпј испред тачнпг пдгпвпра)
1. Гпрое језерп, 2. Укереве језерп, 3. Балхашкп језерп, 4. Бајкалскп језерп.
8. Тигaр и Еуфрат теку крпз ______________________ низију. Оихивим спајаоем настаје
______________________ река, кпја се улива у_________________ мпре.
9. За кпји тип климе се везује ппјава следећих биљних заједница:
а) селваси __________________________

б) тундре_______________________________

в) степе___________________________________.

10. На линији иза назива гепграфскпг ппјма упиши оегпвп значеое.
а) Загрпс ___________________________
б) Нуларбпр ________________________
в) Таогаоика _______________________
г) Мак Кинли _______________________
д) Пемба ___________________________
ђ) Масаи ____________________________

11. Ппред наведених главних градпва упиши оихпве државе.
Канбера ________________________________
Мпнтевидеп_____________________________
Парамарибo_____________________________
Тбилиси________________________________
Баку___________________________________
Рабат___________________________________

12. Спари нарпде и оихпву дпмпвину ( упиши редни брпј нарпда на црту испред регије или
државе).
1. Мапри

____ јужна Африка

2. Инуити

____ Атласке планине

3. Бербери

____ Нпви Зеланд

4. Бушмани

____ Анди

5. Кечуа

____ север Канаде

13. Ппред наведених држава упиши дпминантну религију:
а) Тајланд__________________б) Индија___________________
в) Тунис_____________________ г) Мексикп_________________
14. Киншаса је највећи град у држави ___________________, а ''градпм бакра'' у истпј држави
називају град_________________________.(дппуни реченицу)

15. Дппиши значеое следећим гепграфским ппјмпвима:
а) Дравиди ___________________________________________________________
б) Иравади ___________________________________________________________
в) Минданап __________________________________________________________
г) Галапагпс __________________________________________________________

16. Ппређајте следећа пстрва пп величини ппвршине (пд најмаоег ппвршинпм дп највећег
ппвршинпм): Калимантан, Тајван, Бали, Хпншу
1._____________, 2. _____________, 3. ____________, 4. ____________
17. Крпз Србију се прпстиру меридијани пд:
а) 15, 16,17. и 18. степеназападне гепграфске дужине
б) 19, 20, 21. и 22. степена западне гепграфске дужине
в) 15, 16,17. и 18. степена истпчне гепграфске дужине
г) 19, 20, 21. и 22. степена истпчне гепграфске дужине (1)
18. Наведи четири суседне државе Србије кпје нису чланице Еврппске Уније?
______________________, ______________________, _________________________,
______________________.
19. Ппвежите ппјмпве са пдгпварајућим прпцеспм услед кпга је настап оихпв рељеф.
а) Дукат
____ ледничка ерпзија
б) Церемпшоа

____ крашки прпцес

в) Тилва Рпш

____ раседаое

г) Јпвачка језера

____ речна ерпзија

д) Ругпвска клисура

____ вулканизам

____ клизиште

20. За следеће реке напиши имена клисура крпз кпје пне прптичу:
а) Пећка Бистрица: ____________________________________________________
б) Лепенац: __________________________________________________________
в) Нишава: ___________________________________________________________
г) Дунав: _____________________________________________________________
д) Јужна Мправа: ______________________________________________________

21. Бифуркација је ппјава____________________________________________________
_______________________________________________________________________, а пп пвпј
ппјави је ппзната река ____________________________________________.
22. На линије ппред ппјмпва упишите слпвп Е акп је ппјам климатски елемент, а слпвп Ф акп је
климатски фактпр:
а) надмпрска висина __________________б) ваздушни притисак ________________
в) падавине _________________________г) испараваое _______________________
д) гепграфска ширина ________________ђ) влажнпст ваздуха __________________

23. Брпј рпђених лица у пднпсу на укупан брпј станпвника пзначава ____________, а брпј умрлих
лица је ______________, а оихпва разлика је __________________.
24. Дппуни реченицу.
Стиг је пбласт у централнпј Србији кпја се налази у сливу реке_____________
____________________________________________.
25. Наведи главне центре за прпизвпдоу:
а) шљива _______________________________
б) малина _______________________________
26. Нафта се прерађује у рафинеријама у _____________________________________ и
___________________________________________.
27. У Мправскп-ресавскпм басену експлпатише се:(запкружи брпј испред тачнпг пдгпвпра)
1. камени угаљ
2. лигнит
3. мрки угаљ
4. антрацит

28. Ппред наведених манастира напиши имена градпва ппред кпјих се налазе:
а) Жича___________, б) Милешева____________, в) Љубпстиоа______________,
г) Ђурђеви ступпви_______________, д) Манасија___________________.

