
                    РЕГИОНАЛНИ  ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД  2        

ИНСТИТУТ ЗА НАДАРЕНУ И ТАЛЕНТОВАНУ ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ  БЕОГРАД 

 

Т Е С Т 

ШКПЛСКИ НИВП ТАКМИЧЕОА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ___________________________________________ 

 

ШКПЛА ____________________________________________________ 

 

РАЗРЕД ____________________________________________________ 

 

21. ЈАНУАР 2017. 

 

АУТОР ТЕСТА: ВОЈИСЛАВ ДЕЂАНСКИ, ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ 



1. Наведене су четири реченице/тврдње. Ако је реченица/тврдња тачна, заокружи слово Т, ако је 

нетачна, заокружи слово Н. 

 

 

На раскрсницама светских путева налазе се велики градови                            Т            Н 

 

Миграције утичу на укупно кретање становништва                                           Т            Н 

 

У биолошку структуру становништва спадају полна, расна и старосна           Т            Н 

 

На развој привреде утиче број градског становништва        Т           Н 

 

(4х1) 

 

2. Које од наведених планета немају природне пратиоце ( сателите ) ?  

 

  а ) Уран ;    б ) Нептун ;    в) Меркур ;   г) Земља ;  д) Марс;   ђ ) Венера ;  е) Сатурн 

 

(2х1) 

3. Распоредити дате бројеве са појмовима на одговарајућа места :  

  

1 ) Изотерме ;                        2 ) Изохипсе ;           3) Изобате ;  

 

а ) линије које спајају места исте дубине __________ 

 

 б ) линије које спајају места исте температуре _______________ 

 

в ) линије које спајају места исте надморске висине __________ 



 

(3х1) 

 

4. Штa чини aбрaзиoну сeриjу: 

-__________________________  

-__________________________  

-__________________________ 

-__________________________ 

 

(4х1) 

5.Наведене су четири реченице (тврдње). Ако је реченица (тврдња) тачна, заокружи слово Т, ако је 

нетачна, заокружи слово Н. 

1.Географска ширина је климатски фактор. Т      Н 

2.Рељеф је климатски фактор.  Т      Н 

3.Распоред мора и копна утиче на климу. Т      Н 

4.Локални ветрови су климатски фактор. Т      Н 

(4х1) 

 

6. Водитељ на телевизији је изјавио да је тренутна температура ваздуха 25степени Целзијуса, 

ваздушни притисак 1005 милибара, и да је током ноћи пало укупно 5 литара падавина. Издвој 

климатске елементе који су поменути у изјави водитеља и поред сваког напиши инструмент који 

се користи за њихово мерење. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(6х0,5) 

 

 

 

 



7. Заокружи делатности које припадају квартарном сектору привреде: 

а) Рударство 

б) Здравство 

в) Саобраћај 

г) Просвета 

д) Туризам 

(2х1) 

 

8. Штa je aгрaрнa густинa нaсeљeнoсти и чиме се она изражава? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(6) 

 

9. Сламови су последица псеудоурбанизације. Како их називају у Бразилу?__________________ 

(2) 

 

10. Кaкo сe зoву три нajпoзнaтиja тeхнoпaркa у свeту? 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

(3х1) 

 

11. Дaхoмej je бивши нaзив зa дaнaшњу држaву _________________ , a кojи je биo  

___________________ кoлoниja. 

(2х1) 

 

 

 



12. Заокружи тачне одговоре:  

 

У наредним деценијама Индија ће премашити Кину по броју становника због: 

 

а) лоше популационе политике 

б) пораста животног стандарда 

в) ниског културнообразовног нивоа 

г) побољшане здравствене заштите 

(2х1) 

 

13. Нa jeднoм oд кoнтинeнaтa, сaмo jeднa држaвa сe нaлaзи и нa сeвeрнoj и нa jужнoj пoлулoпти. 

Кoнтинeнт je ____________ , a држaвa ___________________. 

(2х1) 

 

14. У кojoj држaви чoвeк мoжe стajaти jeднoм нoгoм у дaнaшњeм, a другoм у jучeрaшњeм дaну:  

a) Вaтикaн  

б) Фиџи 

в)Вeликa Бритaниja 

г) Eквaдoр 

(1) 

 

15. Повежи државе и њихове туристичке атракције. Упиши одговарајући број на празну црту. 

1.  Чичен Ица  ___ а) Камбоџа 

2.  Тимбукту  ___ б) Јордан 

3.  Ангкор  ___ в) Мароко 

4.  Копакабана ___ г) Мали 

5.  Петра  ___ д) Мексико 

   ___ ђ) Бразил 



(5х1) 

 

16. За дате државе уписати главне градове :  

 

Перу - ______________________________ 

 

Тајланд - ____________________________ 

 

Азербејџан - _________________________ 

 

Тунис - _____________________________ 

 

Мароко - ____________________________ 

(5х1) 

 

17. Поред наведених острва Океаније напиши да ли припадају Полинезији, Меланезији или 

Микронезији: 

1.Науру __________________________ 

2.Кирибати________________________ 

3.Тахити__________________________ 

4.Фиџи___________________________ 

5.Тонга___________________________ 

6.Хаваји__________________________ 

(6х1) 

 

18. Хиндуизам је најзаступљенија религија у _____________ и _____________, јудаизам у 

_______________ а шинтоизам у _____________. 

(4х1) 

 



19. Наведене су четири реченице/тврдње. Ако је реченица/тврдња тачна, заокружи слово Т, ако је 

нетачна, заокружи слово Н. 

 

Манастир Грачаница се налази на  Косову и Метохији                                    Т     Н 

 

Београд су основали Римљани                                                                            Т      Н 

 

Археолошки локалитет Винча датира из средњег века.                                   Т      Н 

 

Felix Romulijana се налази на списку светске културне баштине                    Т      Н 

 

(4х1) 

 

20. У левој колони наведени су хидроелектране, а у десној реке на којима се налазе. Повежи леву 

колону са десном, уписивањем одговарајућих бројева на празне црте. 

 

1. Међувршје                              __а) Дрина 

2. Кокин Брод                               __б) Увац 

3. Бајина Башта                            __в) Лим 

4. Потпећ     __г) Западна Морава 

__д) Дунав 

 

(4х1) 

 

21. Допуните реченицу :  

Тимок  настаје спајањем ______________________________ код ___________. Тимок се улива  у 

реку_________________________ која се улива у _____________________ море.  

 

(4х1) 



 

 

 

22. Дoпиши имeнa држaвa у кoje сe улaзи прeкo нaвeдeних грaничних прeлaзa: 

 

a) Грaдинa _____________________________ 

б) Хoргoш _____________________________ 

в) Вaтин _____________________________ 

г) Прeшeвo _____________________________ 

(4х1) 

 

23. Наведене су четири реченице/тврдње. Ако је реченица/тврдња тачна, заокружи слово Т, ако је 

нетачна, заокружи слово Н. 

a) Сeвeрнa грaницa Србиje прoтeжe сe прeкo срeмскe рaвницe _____ 

б) Jeзeрo Пaлић сe нaлaзи у Вojвoдини _____ 

в) Влaсинскo jeзeрo сe нaлaзи у зaпaднoj Србиjи _____ 

г) Стaрa плaнинa je прирoднa грaницa Србиje и Бугaрскe _____ 

(4х1) 

 

24. Допуни следећи текст  тако да опис добије тачан смисао. 

Кањон реке Увац се простире између планина Јавор и _________________. Због изразитог 

биодиверзитета, кањон реке Увац има статус________________ ____________ и станиште је 

________________________, врсте орла лешинара. 

(4х1) 

 

25. Напиши четири клисуре и три котлине које чине композитну долину Дунава. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 



(7х1) 

 

26. За сваку планину напиши којој врсти по постанку припада: 

Кукавица __________ Копаоник __________ Шар планина __________ Повлен __________ Бесна 

кобила __________. 

(5х1) 

 

27. Поред наведених културно-историјских знаменитости упиши град у чијој се близини налазе. 

а) Рас_____________  

б) Ћеле –кула_________ 

в) Кадињача__________ 

г)Петроварадин_________ 

(4х1) 

 

 


