
КЉУЧ 

1.  

А) Везув, Напуљ  

Б) Утицај на развој економије града, већа потрошња, финансијски бенефит, изградња 

нових хотелских и угоститељских објеката, позитиван утицај на друге привредне гране и 

било који одговор који има смисла. 

В) Саобраћајне гужве, повећано загађење, велики број туриста (гужве) на локалитетима, 

ризик од оштећења историјских споменика,раст ценаи било који одговор који има смисла. 

2. 

А) Мауританија – 4; Белгија – 376; Панама – 56         

Б) Позитиван природни прираштај, имиграција, Калифорнија је привредно развијена 

америчка држава због чега задржава становништво, одлични услови за живот који 

привлаче становништво из других делова света и САД-а. 

В) Северни део представља пустиња Атакама, пустињска клима, недостатак падавина, 

неплодно земљиште, сиромаштво природним ресурсима у највећем делу северног Чилеа. 

3.  

A) Повећање температуре (на Земљиној површини)/глобално загревање 

Б) САД и Кина 

В) Пораст нивоа мора (поплаве) 

Г) Биљна,  сточарство 

4.  

А) Глацијална ерозија 

Б) Чеона морена (одговор морена носи  1 бод) 

В) Због топљења ледника које је наступило због раста температуре као последица 

климатских промена. Прихватити сваки сличан одговор који подразумева климатске 

промене. 

Г) Шар планина и Проклетије. 

5. 



А) 4 

Б) Неповољни климатски услови (клима као негативан фактор, суша, превелика влажност 

ваздуха, поплаве), мали приноси, велики раст становништва, колонијална прошлост која је 

утицала на савремени неоколонијализам и неразвијеност, грађански ратови, лоша 

политичка ситуација.  

В) Исушивање Аралског језера, исушивање Аму-Дарје и Сир-Дарје, велика зависност од 

једне културе, промена микроклиме, негативан утицај исушивања на земљорадњу и 

производњу других култура, негативан утицај мањег протицаја река на сточарство. 

6.  

А) Прихватити одговор који обухвата сва насеља између: Сомбора и Суботице (0,5 

бодова), Шапца и Обреновца (0.5 бодова) ( за највише температуре) и између Новог Сада, 

Инђије и Руме као и Вршца, Беле Цркве, Алибунара и Панчева (за најнижу температуру 

потребно је да препознају једну или обе ове области да би добили 1 бод). 

Б) Било који одговор који има смисла: грејање просторија, грејање пластеника, грејање 

путева, добијање елетричне енергије, бањски туризам и сл. 

В) Било који одговор који има смисла: то је обновљив извор енергије (неисцрпан), тиме се 

смањује употреба фосилних горива, употребом геотермалне енергије се не загађује ваздух, 

смањује се емисија CO2 која доводи до климатских промена и сл. 

Г)Исланд 

 


