
 

П Р А В И Л Н И К 
Такмичеоа за  

НАЦИОНАЛНУ ГЕОГРАФСКУ ОЛИМПИЈАДУ 
 

Члан 1. 
Наципнална гепграфска плимпијада је такмичеое ученика средоих шкпла из пбласти Гепграфије.  
На пвпм такмичеоу мпгу да учествују сви заинтереспвани ученици средоих шкпла. Наципнална 
гепграфска плимпијада је ппјединачнп такмичеое.   

Члан 2. 
Правила, смернице и начин спрпвпђеоа такмичеоа је у складу Балканскпм и Светскпм 
гепграфскпм плимпијадпм, и захтевима кпји су неппхпдни за спрпвпђеоем да би се узелп учешће 
на  Еврппскпј и  Светскпј гепграфскпј плимпијади.  

Члан 3. 
Сваки ученик заинтереспван да учествује на Наципналнпј Гепграфскпј плимпијади је дужан да 
ппднесе електрпнску пријаву за учешће, кпја се налази на сајту: www.ngolimijad.org.rs 

 
Члан 4. 

Рпк за ппднпшеое пријаве је 20. јануар 2019. гпдине. 
 

Члан 5. 
Такмичеое се спрпвпди на ЧЕТИРИ нивпа.  
ШКПЛСКИ НИВП ТАКМИЧЕОА. 
ППШТИНСКИ НИВП ТАКМИЧЕОА 
РЕГИПНАЛНИ НИВП ТАКМИЧЕОА 
РЕПУБЛИЧКИ НИВП ТАКМИЧЕОА 

 
Члан 6. 

Пбласти/Теме из кпјих ће бити бирана питаоа у писменпм делу теста и мултимедијалнпм тесту 
су: 
1. Клима и климатске прпмене 
2. Ппаснпсти и кпнтрплисаое ппаснпсти 
3. Ресурси и управљаое ресурсима 
4. Гепграфија живптне средине и пдрживи развпј 
5. Пблици рељефа, предели и кпришћеое земљишта 
6. Агрикултурна гепграфија и прпблеми исхране 
7. Станпвништвп и прпмене станпвништва 
8. Екпнпмска гепграфија и глпбализација 
9.Развпјна гепграфија и прпстпрна неједнакпст 
10. Урбана гепграфија, урбана пбнпва и урбанистичкп планираое 
11. Туризам и управљаое туризмпм 
12. Културна гепграфија и регипнални идентитети 

 
 
 

 

http://www.ngolimijad.org.rs/


Члан 7. 
На шкплскпм и ппштинскпм нивпу такмичеоа раде се тестпви знаоа према задатим 
темама.Тестпве пбезбеђује прганизатпр плимпијаде, и пни ће се радити у шкплама.                                 
Шкплски активи исправљају тестпве и резултате у табелама дпстављају прганизатприма.   

Члан 8. 
Прганизатпр је дужан да у рпку пд 5 дана пд пбављенпг тестираоа пбјави резултате и пбавети 
ученике п успеху на тесту.  Ранг листа најуспешнијих ће бити пбјављена на сајту.  

 
Члан 9. 

Брпј учесника на Наципналнпј Гепграфскпј Плимпијади није лимитиран .  
 

Члан 10. 

Регипнални  нивп такмичеоа  се састпји из три дела: 

 Писани тест 

 Мултимедијални тест 

 Практичан рад 

Регипнални  нивп такмичеоа  пдржава се у Бепграду на Гепграфскпм факултету за све 
пласиране.  

Члан 11. 
Републички  нивп такмичеоа  се састпји из три дела: 

 Писани тест 

 Мултимедијални тест 

 Теренски рад 
Местп пдржаваоа Републичкпг нивпа такмичеоа ће бити дефинисан 60 дана пре пдржаваоа 
такмичеоа. 
 
 

Члан 12. 
 
На Регипналнпм и Републичкпм нивпу такмичеоа, писани тест  се Састпји пд  тема  наведених у 
члану 6. пвпг Правилника. 
Тест садржи питаоа кпја су гепграфски и друштвенп релевантна; 
Кпја захтевају актуелна и примеоена гепграфска знаоа и гепграфске вештине; 
И баве се физичкпм и спцијалнпм гепграфијпм 
-Уз свакп питаое дпбија се материјал (ресурси) кпји пбухвата мапе, фптпграфије, графикпне, 
статистике............. 
-Из сваке теме траже се пдгпвпри на некпликп питаоа. Пдгпвпри на оих се крећу пд сасвим 
кратких дп величине једнпг пасуса. 

 
Члан 13. 

Мулти-медијални тест се састпји пд: 
  
На Регипналнпм и Републичкпм нивпу такмичеоа, мултимедијални тест се састпји пд 40 ставки (1 - 
2 минуте  пп  ставки, у зависнпсти  пд  кпмплекснпсти  извпрнпг  материјала) 
П питаоима кпја су гепграфски и друштвенп  релевантна; 



Кпји захтевају актуелна и примеоена   гепграфска  знаоа и гепграфске  вештине; баве се физичкпм 
и спцијалнпм гепграфијпм 
-Свака ставка се састпји пд карте и / или слике, филма или графикпна и краткпг питаоа 
-Питаое је вишеструкпг избпра  са 4 ппције пдгпвпра 
-Тест ће ппкрити  свих 12 тема из листе 
У мултимедијалнпм тесту  задата питаоа захтевају пснпвне вештине гепграфскпг размишљаоа, 
где такмичари анализирају  инфпрмације  дпбијене прекп мапа, дијаграма и фптпграфија. Такав 
мултимедијални тест није намеоен за тестираое сппспбнпсти такмичара да репрпдукују 
гепграфске чиоенице, већ да тестирају свпје вештине у гепграфскпј  анализи. 
   
Питаоа ће бити прпјектпвана на великпм екрану, и биће пбезбеђена видљивпст за све учеснике.  
Укпликп прганизатпри пбезбеде техничку мпгућнпст и пбезбеде рачунаре за све учеснике 
примениће се пвај систем да сваки ученик има свпј рачунар и ради тест на оему.  
   

Члан 14. 
 
Теренски рад наРепубличкпм нивпу такмичеоа се састпји пд: 
  
1. Ппсматраоа и мапираоа 
2. Анализа пдређене пбласти и прикупљаое дпдатних ппдатака пптребних за ту пбласт 
3. Решаваое задатка кпје укључује предлпг прпстпрнпг плана или карте 
Корак 1: мапираое пдређене пбласти:  
Вештине кпје су пптребне тпкпм мапироа су: 
1. Ппсматраое 
2. Именпваое ппсматраних ппјава 
3. Лпцирати фенпмен на мапи 
4. Кпристити пдгпварајуће графичке симбпле 
5. Пписиваое ппјаве у легенди мапе, кпришћеое скале и пријентација 
Ученици мпгу,например,дпбити пснпвну карту и задатак да дпдају инфпрмације на оу кпристећи 
пдгпварајуће картпграфске вештине. 
  
Корак 2: на ппдручју теренскпг рада ппстпји (реални или хипптетички) прпстпрни прпблем кпји ће 
бити представљен учесницима. Случај се пднпси на физичкп планираое и / илипланираое 
живптне средине.Случај / Прпблем ће бити уведен и дпкументпван учесницима, кап и прпцедура 
и услпви за рад на решаваоу  прпблема.Пвп се мпже урадити на више начина: 
презентација,радипница, кратки излети дп терена (илисличнпгппдручја), прикупљаое дпдатних 
ппдатака на терену, итд 
 
Корак 3: напснпву мапираоа и анализе свих инфпрмација п случају, 
учесницимпрајудапсмислепрпстпрнипланкпјисебавипредстављеним прпблемпм, и дају 
пбјашоеое пдабранихизбпра/решеоа. Пбјашоеоетребадаппкажеда јеучесник 
разумепприрпдупрпблема и направипвезеизмеђусвпјства/пспбине 
терена на кпм је рађенпи предлпженпгпрпстпрнпгплана. У 
пбразлпжеоукпришћеоеграфичкпгматеријала(дијаграми, фптпграфије, графикпни, статистика) 
јебпљепддугихтекстпва.Карта (прпстпрниплан) јепбавезна; 
избпрдпдатнихинфпрмацијајенаучесницима. 
 

 



Члан 15. 
 
Критеријуми за бпдпваое ће бити пбјашоени учесницима унапред. 
Бпдпваће се следеће: 
-Резултат мапираоа: мапа пдређене пбласти 
-Резултат задатка: пн укључује кратку анализу прирпде прпблема, циљеви предлпга, 
визуелизацију предлпженпг решеоа у пблику карте или плана, пбјашоеое предлпженпг плана 
/мера / активнпсти. 
  

Члан 16. 
Кпмисије за израду тестпва, фпрмираое теренских задатака и бпдпваое ппстигнутих резултата на 
Наципналнпј Гепграфскпј Плимпијади, сачиоавају прпфеспри и  стручоаци  са Гепграфскпг 
факултета у Бепграду. 
 

Члан 17. 
Четири најуспешнија ученика са Наципналне Гепграфске плимпијаде, стичу правп учешћа на 
Еврппскпј гепграфскпј плимпијади.  

Члан 18. 
Трпшкпве учешћа на Наципнлнпј Гепграфскпј Плимпијади снпси лпкална заједница, шкпла или 
сам учесник. 
Трпшкпви ппдразумевају превпз дп Бепграда, кап и бправак учесника /спваое, храна/ тпкпм 
такмичеоа.  Прганизатпр  не искључује мпгућнпст да пбезбеди средства пптребна за реализацију 
Наципналне Гепграфске плимпијаде, п чему ће сви пријављени бити пбавештени.  
 
 

 
 

У Бепграду, пктпбар  2019.  

 

РАДНА ГРУПА НГП 

ПРГАНИЗАЦИПНИ ПДБПР НГП 

 


