
1. Заокружи слово испред тачног одговора. Утемељивач српске 

географије и оснивач Српског географског друштва био је: 

а) Милутин Миланковић 

б) Јован Цвијић 

в) Владимир Карић           

  

(1х1=1) 

1. У наведеном низу подвуци националне паркове у Србији: 

1) Тара   

2) Стара планина  

3) Златибор  

4) Шар планина    

5) Голија           

  

(2х1=2) 

 

2. Заокружи слова испред тачних одговора. Зашто су економске миграције 

спонтане (стихијске)? 

а) Зато што су узроковане освајачким походима и ратним сукобима. 

б) Зато што су добровољне и имају за циљ побољшање материјалног стања миграната. 

в) Зато што је аустријска власт донела одлуку о планској колонизацији Војводине. 

г) Зато што се становништво сели из неразвијених руралних простора у развијене 

градске центре у потрази за образовањем, запослењем и бољим условима живота. 

д) Зато што је крајем 20. века велики број становника због ратних сукоба избегао у 

Србију из Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније.     

     

(2х2=4) 

 

3. У наведеном низу подвуци бању која је хомеотермална: 

1) Нишка бања  

2) Прибојска бања 

3) Куршумлијска бања   

4) Буковичка бања  

5) Паланачки кисељак                                                                                     

  

(1х2=2) 

 

4. Заокружи слово испред тачног одговора. Према начину постанка басена, 
Завојско језеро је: 

а) речно 

б) ледничко 

в) урвинско            

  

(1х1=1) 
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5. На празне линије упиши одговарајуће слово. Налазиш се на највишем врху 

Рудника и гледаш у правцу севера. 

Западно од тебе се налази ____  

 а) планина Венчац 

Јужно од тебе се налази ____   

 б) планина Сувобор 

Северно од тебе се налази ____   

 в) планина Котленик    

(3х3=9) 

                                                

6. Приказана је карта просечне годишње 

количине падавина у Србији. 

Анализирај карту и заокружи слова 

испред тачних одговора.  

 

а) Најмању количину падавина примају северни 

делови Србије. 

б) Највећу количину падавина примају 

североисточни делови Србије. 

в) Просечна годишња количина падавина у 

Србији опада од запада према истоку јер 

падавине углавном доносе западни ветрови. 

г) Удаљавањем од водених површина количина 

падавина расте.    

д) Највећу количину падавина примају планине 

на западу и југозападу Србије.                                

 

                                                                                                                 (3х2=6) 

       

7. Уписивањем одговарајућих слова на празне линије реке из леве колоне 

повежи са рекама од којих настају из десне колоне: 

а) Дрина     _____ Обница и Јабланица 

б) Западна Морава    _____ Пива и Тара 

в) Колубара     _____ Голијска Моравица и Ђетиња 

г) Јужна Морава    _____ Биначка Морава и Прешевска  Моравица 

(4х1=4) 

8. У наведеном низу подвуци пећину која припада групи динарских планина: 

1) Лазарева пећина   

2) Стопића пећина   

3) Рајкова пећина   

4) Ресавска пећина   

5) Церемошња                                                                                                                   

                                                                                                         (1х3=3 
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9.  Одлике које се односе на климатске елементе означи БРОЈЕМ 1, а оне које 

се односе на климатске факторе БРОЈЕМ 2. 

ветар _____  

температура ваздуха _____ 

распоред копна и мора _____ 

падавине _____ 

рељеф _____                                                                                                                  

 

(5х1=5)  

 

10. Написане су тврдње које се односе на насеља у Србији. Ако је тврдња тачна 

заокружи слово Т, а ако је тврдња нетачна заокружи слово Н. 

1) Насеља у Војводини, Мачви и Поморављу углавном су збијеног типа.  

 Т Н 

2) Сезонска сточарска насеља на планинама називају се салаши.   

 Т Н 

3) Панонски тип града је присутан у крајевима који су  

најдуже били под турском влашћу.        

 Т Н 

4) Привремена насеља су она која су настањена  само у одређеном делу године.  

 Т Н 

 

(4х1=4) 

 

11. Заокружи слова испред тачних одговора. Због чега су брдско-планинска 

земљишта углавном неразвијена? 

а) Зато што је присутно испирање минералних материја које је последица великог нагиба 

терена. 

б) Зато што ова земљишта настају на киселим магматским и метаморфним стенама. 

в) Зато што ова земљишта имају повећану концентрацију соли насталу услед издизања 

нивоа подземне воде. 

г) Зато што се ова земљишта састоје од речног наноса, муља, песка и шљунка 

наталоженог за време поплава и тешко се образује хумус.                                   

      

 (2х2=4)  

 

12. У наведеним тврдњама написани су тачни и нетачни појмови. У свакој 

тврдњи заокружи тачан појам. 

1) Однос између броја становника и површине територије на којој становништво живи 

представља:     

              а) природни прираштај; б) густину насељености. 

2) Лица са личним приходом и издржавана лица чине:  

              а) активно становништво; б) неактивно становништво. 

3) Секундарни сектор делатности чини: 



 Општинско 2019. 

4 
 

4 

             а) индустрија; б) пољопривреда. 

4) Промене у становништву које настају под утицајем рађања и умирања чине:  

             а) природно кретање; б) миграције.                            

  

(4х1=4) 

 

13.  Заокружи слово испред тачног одговора. Највиши врх Војводине је: 

а) Чот;                       

б) Гудурички врх;                         

в) Тителски брег.           

  

                                                                                                                        (1х1=1)

                                                                                

 

14.  На графикону је приказан упоредни преглед броја становника у Србији за 

период 1948-2011. године, по регионима. Анализирај графикон и одговори 

на следећа питања. 

 
хиљада

1 2 3 4 5 6 7 8

Београдски 
регион

Регион 
Војводине

Регион Шумадије и 
Западне Србије

Регион Јужне и 
Источне Србије

Регион Косова и 
Метохије

Београдски 
регион

3000

1000

500

0

2500

1000

500

0

2000

1000

500

0

1500

1000

500

1000

500

0

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

 
 

 

Заокружи слова испред тачних одговора.  
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а) У периоду 2002-2011. године број становника се у региону Војводине, Шумадије и 

Западне Србије, Јужне и Источне Србије смањио, док се у Београдском региону 

повећао.  

б) Према попису из 2011. године број становника у региону Јужне и Источне Србије је 

мањи у односу на број становника у региону Војводине.  

в) Регион Шумадије и Западне Србије у периоду од 1948-1991. године бележи пад 

броја становника.  

г) У периоду 1948-2011. године број становника у региону Јужне и Источне Србије 

константно опада.  

д) Према попису из 1981. године, број становника у региону Шумадије и Западне 

Србије је био већи у односу на регион Косова и Метохије.     

     

(3х2=6) 

 

15.  Заокружи слово испред тачног одговора. Облици рељефа у Боговинској 

пећини настали су радом: 

а) абразије 

б) еолске ерозије 

в) крашке ерозије           

  

(1х2=2) 

 

 

16.  Допуни реченицу. Највећа клисура у Србији је 

_______________________________, а највећа котлина 

__________________________.       

(2х2=4) 

 

17.  Заокружи слово испред тачног одговора. Највећи број река у Србији 

припада: 

а) Егејском сливу 

б) Јадранском сливу 

в) Црноморском сливу          

  

(1х1=1) 

 

18.  Заокружи громадне планине које се налазе у Србији: 

1) Мироч,                  4) Варденик, 

2) Дукат,                   5) Голија, 

3)  Златар,         6) Чемерник.       

                                                                                                             (3х2=6) 

 

19.  Заокружи слово испред тачног одговора. Река у Србији која има вештачку 

бифуркацију је: 
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а) Рзав 

б) Ибар 

в) Неродимка           

                                                                                                              (1х1=1) 

 

20.  Заокружи слова испред тачних одговора. Еолски облици рељефа настају 

радом ветра и могу се видети у: 

а) Источној Србији   

б) Западној Србији   

в) Војводини   

г) Метохијској котлини                     

 

(2х3=6) 

 

21.  На линију поред језера напиши каква су по постанку, природна или 

вештачка: 

а) Власинско језеро _____________________________ 

б) Зворничко језеро _____________________________ 

в) Ливадичко (Штрбачко) језеро ___________________ 

г) Лудошко језеро _______________________________  

д) Златарско језеро _______________________________     

 

 (5х1=5) 

 

22.  У ком делу Ђердапске клисуре ће обале бити најближе једна другој? 

Одговор: ___________________________________________.     

 

 (1х3=3) 

 

23.  Спарите планине наведене у левој колони и географске области којима 

припадају у десној колони, тако што ћеш уписати одговарајућа слова из 

леве колоне, на одговарајуће линије у десној колони: 

а) Тара      ____ Карпатско-балканска Србија 

б) Космај      ____ Панонска низија 

в) Вршачке планине    ____ Стари Влах 

г) Мироч     ____ Шумадија   

 (4х2=8) 

 

 

 

24.  А) У наведеном низу подвуци државе чије границе ћеш да пређеш уколико 

се крећеш коридором 10 из Београда до Солуна: 

1) Македонија,                   4) Бугарска, 

2) Албанија,                       5) Румунија, 
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3) Црна гора,                     6) Грчка. 

(2х1=2) 

 

Б) Заокружи слова испред тачних одговора који се односе на границу Србије 

према Македонији.  

а) Наведена граница представља најдужу границу Србије. 

б) Наведена граница Србије је етничка. 

в) Наведена граница Србије је у потпуности сувоземна. 

г) Наведена граница представља најкраћу границу Србије. 

д) Наведена граница је природна јер се гранична линија пружа дуж планина.  

  

(2х3=6) 
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РЕШЕЊА_ општинско 8. разред 
 

1. б 

2. Тара, Шар планина 

3. б, г 

4. Куршумлијска бања 

5. в 

6. б, в, а 

7. а, в, д 

8. в, а, б, г 

9. Стопића пећина 

10. 1, 1, 2, 1, 2 

11. 1Т, 2Н, 3Н, 4Т 

12. а, б 

13.  1б) густина насељености, 2б) неактивно становништво, 3а) индустрија, 4а) 

природно кретање 

14.  б 

15. а, б, д 

16. в 

17. Ђердапска клисура, Метохијска котлина 

18. в 

19. Дукат, Варденик, Чемерник 

20. в 

21. а, в 

22. а) вештачко 

б) вештачко 

в) природно 

г) природно 

д) вештачко 

23. у клисури Казан 

24. г, в, а, б 

25. Македонија, Грчка,  

 


