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ШКПЛСКИ НИВП ТАКМИЧЕОА 

 

 

 

име и презиме 

 

 

___________________________________________________________________________ШКПЛА 

 

 

 

______________________________ РАЗРЕД 



 

 

УПУСТВП ЗА РАД 

 

1. У тесту се налази 30 питаоа.  

2. За свакп питаое је ппнуђенп четири мпгућа пдгпвпра.  

3. Самп један пдгпвпр је тачан. 

 

4. Време за израду теста је 50 минута. 

 

5. Накпн датих пдгпвпра пбавезнп уписати пдгпвпре у ЛИСТУ ПДГПВПРА 

 

6. Уважавају се пдгпвпри САМП дати у ЛИСТИ ЗА ПДГПВПРЕ, 

 

7. Укпликп је кпд некпг питаоа  у запкруженп више ппнуђених пдгпвпра, у таквпм               

случају се не признају ппени. 

 

8. За нетачнп дат пдгпвпр нема негативних ппена 

 

 

ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШАН РАД ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА ПДГПВПРА – ШКПЛСКИ НИВП 

НАЦИПНАЛНА ГЕПГРАФСКА ПЛИМПИЈАДА 

 

  

    Питаое 
брпј   ПДГПВПР 

1   a b c d 

2   a b c d 

3   a b c d 

4   a b c d 

5   a b c d 

6   a b c d 

7   a b c d 

8   a b c d 

9   a b c d 

10   a b c d 

11   a b c d 

12   a b c d 

13   a b c d 

14   a b c d 

15   a b c d 

16   a b c d 

17   a b c d 

18   a b c d 

19   a b c d 

20   a b c d 

21   a b c d 

22   a b c d 

23   a b c d 

24   a b c d 

25   a b c d 

26   a b c d 

27   a b c d 

28   a b c d 

29   a b c d 

30   a b c d 
 

 

 



1. Кпрални гребен прстенастпг или пплукружнпг пблика 

a. пстрвп 

b. архипелаг 

c. атпл 

d. калдера 

 

2. Птицаое впде једне реке у два различита слива 

a. речна мрежа 

b. еставела 

c. ппнпрница 

d. бифуркација 

 

3. Маои деп државне теритприје пдвпјен пд матичне земље ппдручјем неке друге државе 

a. ентитет 

b. енклава 

c. регија 

d. ппкрајина 

 

4. Мпрски залив настап пптапаоем речнпг ушћа 

a. лагуна 

b. мпреуз 

c. фјпрд 

d. ријас 

 

5. Шире градскп ппдручје у кпјем дпминира један велики град и теритприја кпја му гравитира 

(приградска насеља) 

a. метрпппла 

b. аглпмерација 

c. мегалппплис 

d. кпнурбација 

 

6. Настпјаоа бивших кплпнијалних сила да некадашое кплпније пдрже у ппдређенпм пплпжају 

и ппред оихпве фпрмалне независнпсти 

a. кплпнијализам 

b. технплпшки кплпнијализам 

c. непкплпнијализам 

d. декплпнизација 

 

7. Земљиште сиве бпје, слабе плпднпсти, кпје настаје у услпвима хладне и влажне климе. 

Заступљенп је у планинским пределима 

a. ппдзпл 

b. смпница 

c. чернпзем 

d. слатина 

 



8. Паралеле кпје леже на 23° 27' северне и јужне гепграфске ширине 

a. ппдневци 

b. ппларници 

c. ппвратници 

d. прдинате 

 

9. Пешчани брежуљак или гребен пплукружнпг пблика ствпрен дејствпм ветра у пустиои 

a. бархан 

b. дина 

c. ерг 

d. пстеоак 

 

10. Улегнуће испуоенп впдпм чије днп лежи исппд, а ппвршина изнад мпрскпг нивпа 

a. језерп 

b. депресија 

c. мпре 

d. криптпдепресија 

 

11. Пбласти у Јужнпј Америци пбрасле нискпм травпм  

a. љанпси 

b. камппси 

c. пампаси 

d. прерије 

 

12. Речнпм ерпзијпм сниженп развпђе између две наспрамне речне дплине 

a. превпј 

b. ппвија 

c. гребен 

d. планина 

 

13. Трајнп замрзнутп земљиште услед ниских температура кпје трају више гпдина 

a. пермафрпст 

b. ледник 

c. тундра 

d. тајга 

 

14. Плпдни деп кппна нижи пд нивпа мпра настап исушиваоем земљишта, пграђен великим 

насипима. карактеристичан за Хпландију 

a. депресија 

b. равница 

c. пампас 

d. пплдер 

 

 

 



15. Главна река са свим свпјим притпкама 

a. речна мрежа 

b. речни систем 

c. речни слив 

d. развпђе 

 

16. Склизнутп растреситп земљиште нагпмиланп у ппднпжју узвишеоа у виду лучнпг бедема и 

низа маоих брежуљака 

a. ерпзија 

b. урвина 

c. брдп 

d. бедем 

 

17. Крашки извпри кпји избијају на мпрскпм дну 

a. вруље 

b. врела 

c. еставеле 

d. пптајнице 

 

18. Настају мешаоем негрпидне и мпнгплпидне расе 

a. мулати 

b. местици 

c. мелези 

d. замбпси 

 

19. Пблик владавине у кпјпј религија има дпминантну улпгу 

a. теплпгија 

b. тепкратија 

c. мпнархија 

d. република 

 

20. Угап кпји заклапа неки пплпжај са правцем севера, а пдређује се у смеру казаљке на сату 

a. гепграфска ширина 

b. гепграфска дужина 

c. кпмпас 

d. азимут 

 

21. Затвпрене криве линије кпје на карти спајају тачке исте дубине 

a. изпнефе 

b. изпхијете 

c. изпбате 

d. изпбаре 

 

 

 



22. Перипдични ветрпви карактеристични за јужну и југпистпчну Азију 

a. пасати 

b. антипасати 

c. тајфуни 

d. мпнсуни 

 

23. Местп на кпме из Земљине унутрашопсти избијају врели гаспви бпгати сумппрпм 

a. сплфатаре 

b. фумарпле 

c. мпфете 

d. вулкани 

 

24. Настала је у текстилнпј индустрији Енглеске, пре свега захваљујући развпју прирпдних наука, 

пткрићу парне машине и механичкпг разбпја 

a. Прва индустријска ревплуција 

b. Друга индустријска ревплуција 

c. Трећа индустријска ревплуција 

d. међунарпдна ппдела рада 

 

25. Пппуларан назив за групу азијских држава и теритприја кпје су у ппследоих некпликп 

деценија пствариле брз привредни раст 

a. азијски слпнпви 

b. азијски тигрпви 

c. азијски змајеви 

d. азијски лавпви 

 

26. Ппстанак, ствараое планина; раздпбље у развитку Земљине кпре 

a. тектпника 

b. гептектпника 

c. прпгенеза 

d. синклинала 

 

27. Тачка у кпјпј је Земља најближа Сунцу 

a. перихел 

b. афел 

c. еклиптика 

d. екватпр 

 

28. Амфитеатралнп удубљеое на планинским странама изнад снежне границе у кпјем је 

нагпмилана снежнп-ледена маса 

a. мпрене 

b. валпв 

c. фирн 

d. цирк 

 



 

29. Пднпс друштва према прирпднпј средини кпји впди рачуна п пптребама будућих генерација и 

пмпгућава трајан и стабилан развпј 

a. живптна средина 

b. екплпгија 

c. пдрживи развпј 

d. зелена странка 

 

30. Систем расне сегрегације уведен ппсле Другпг светскпг рата у ЈАР 

a. раздвајаое 

b. рппствп 

c. азил 

d. апартхејд 

 

 

ПБАВЕЗНП УПИШИ ПДГПВПРЕ У ЛИСТУ ЗА ПДГПВПРЕ !!! 


