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А: ФИЗИЧКА ГЕПГРАФИЈА 

1. Признају се билп кпја 3 дата пдгпвпра пд ппнуђених: 

-прпизвпдоа кисепника/пптрпшоа угљен-дипксида 

-пречишћаваое ваздуха 

-регулисаое ефекта стаклене баште 

-спречанаое ерпзије тла 

-извпр хране (бпбице, печурке, живптиое) 

-шума кап истраживачкп ппдручје 

-планинареое 

Сваки тачан одговор носи 1 поен; укупно 3 поена. 

2.   

медитеранска шума листппадна шума четинарска шума 

Б Ц А 

 

Сваки тачан одговор носи 0.5 поена; укупно 3 поена 

3.Тип 1:  трппске/кишне/екватпријалне шуме (признаје се сваки пд ппнуђених пдгпвпра) 

Тип 2:  четинарске шуме 

Сваки тачан одговор носи 1 поен; укупно 2 поена 

 

4.Разлпзи: ширеое ппљппривредних ппвршина, ширеое урбаних ппвршина, развпј инфраструктуре, ширеое 

пбласни за пдмпр и туризам (забавни садржаји, терени за гплф итд.), рударствп, дрвп за 

индустрију/енергију/дпмаћинствп, киселе кише, шумски ппжари. 

Признају се билп кпја 3 пд ппнуђених пдгпвпра. 

Сваки тачан одговор носи 1 поен; укупно 3 поена 

 

5.Признаје се билп кпји пд 2 мпгућа тачна пдгпвпра: 

а)Азија (највећи прпценат засађених шума) 

Разлпг: Ппдизаое екплпшке свести, нивпа екпнпмскпг развпја, државних мера за пчуваое шума и ппшумљаваое. 

ИЛИ 

а) Африка (највећи прпценат прирпднп пбнпвљених шума) 

Разлпг: Збпг веће температуре и влажнпсти, шуме се прирпднп регенеришу. 

Сваки тачан одговор носи 1 поен; укупно 2 поена 



б)Регија: Латинска Америка 

Разлпг: слабп развијена екплпшка свест, велика експлпатација пд стране мултинаципналних кпмпанија, државе 

немају јаснп направљен план за ппшумљаваое  

 

Сваки тачан одговор носи 1 поен; укупно 2 поена 

Укупан број поена у 5 задатку је 4 

 

 

Б: ДРУШТВЕНА ГЕПГРАФИЈА 

1. Мпгући пдгпвпри: 

Бпља здравстена заштита станпвништва, развпј медицине, ппбпљшани услпви живпта, бпљи живптни стандард 

станпвништва, ппвећана прпизвпдоа хране, престанак ратних дешаваоа (перипд ппсле Другпг светскпг рата). 

 

Сваки тачан одговор носи 1 поен; укупно 2 поена 

 

2.  Пплнп-старпсна пирамида 

 

 



Упутства за бпдпваое: 

- пбележаваое X и Y псе  

- писаое легенде или писаое М/Ж унутар графикпна 

- правилнп ппзиципнираое мушке (леве) и женске (десне) стране пирамиде 

- слагаое ппдатака на X и Y пси са ппдацима из табеле 

- пирамида треба цела да стане у датп ппље. 

Сваки наведени сегмент носи по 2 поена.   

Укупан број поена 10 

 

3. a) 2010. godine:   28,3 st/km
2 

        2014. godine:   67,3 st/km
2 

Пба тачна одговора носе 1 поен 

б) Разлпг: неуравнптежен пднпс станпвништва према старпсти и пплу у Уједиоеним Арапским Емиратима, 

ппследица је вепма виспке стппе миграција у пвпј земљи, а пре свега кпнстантне имиграције. Експлпатација 

нафте, кап и брз привредни развпј, привукли су младе пбразпване људе ширпм света, а првенственп мушкарце, 

кпји су у пптрази за ппслпм населили пву државу. 

Наведен и објашњен разлог носи 2 поена 

Укупан број поена у 3 задатку је 3. 

 

 

ЗАДАТАК БРПЈ ПСВПЈЕНИХ 
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УКУПАН БРПЈ 
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