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Београд,10.марта 2019. 

Такмичар је на тесту освојио __________ бодова 

Чланови комисије: 

 

1) ________________________________ 

2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА РАД 

 

Пред вама је тест знања из географије за 7. разред. На крају сваког питања (број у загради) уписан је 

број могућих бодова којима се вреднују одговори. 

 

На текстуална питања одговор је потребно написати читко, без прецртавања, обавезно хемијском 

оловком. Поједини задаци садрже вишеструки избор. Потребно је пронаћи тачан или тачне одговоре 

и заокружити слова или бројеве које се налазе испред њих. Ако заокружите више одговора од 

траженог броја, задатак се неће признати. Код задатака типа допуњавања, захтев је дат у облику 

непотпуног исказа. Потребно је допунити или завршити реченице да би исказ био тачан и јасан. Код 

неких питања задаци су дати у две колоне. Ваш задатак је да повежете, тј. "спарите" податке из колона, 

тако што ћете читко уписивати слова или бројеве из једне колоне на линије које се налазе испред 

друге колоне (спаривања стрелицама или дописивање неће се вредновати). Код задатака где се тражи 

да упишете одговоре на линије, упишите их јасно и тачно, без накнадног прецртавања и дописивања 

одговора. 

На директна питања потребно је одговорити кратко и јасно. Прецртавање или накнадно дописивање 

одговора се неће вредновати. 

Време за решавање свих задатака је 90 минута. Уколико завршите раније, тихо и без ометања других 

такмичара, можете изаћи из учионице. 

 

 

Укупно можете освојити највише 100 бодова.  

Желимо вам пуно успеха у раду! 

 

Задатке предложили: Доц. др Микица Сибиновић и мср Војислав Деђански 

Рецензент. Проф др Мирко Грчић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Дати географски појам из леве колоне повежи са одговарајућим називом из десне 

колоне. Напиши одговарајуће слово на празну црту. 

а) висораван ___ Еуфрат  
б) острво ___ Декан  
в) планина ___ Шри Ланка  
г) пустиња ___ Памир  
д) река ___ Жуто  

      ђ) море                                          ___ Сахара                                                             (6х1=6)  

 

2. На слици је тамнијом црном бојом приказан простор у Азији где се највише производи 

палмино уље. 

А) Који тип вегетације на овом простору 

мора да се искрчи да би се подигле плантаже 

уљане палме? Заокружи слово испред тачног 

одговора: 

а) степе 

б) тајге 

в) тропске кишне шуме (џунгле)                         

(1x2=2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Које су последице крчења овог типа 

вегетације? Заокружи слова испред тачних 

одговора. 

 

а) климатске промене на Земљи 

б) смањење производње палминог уља 

в) повећање биодиверзитета 

г) повећање обрадивих површина 

 

                                                                       (2x3=6) 

 

 

3. Од наведених азијских држава заокружите оне који су значајни произвођачи нафте: 

а) Бутан                                    г) Бангладеш  

б) Катар                                    д) Кувајт 

в) Брунеј                                   ђ) Непал 

                                                                                                                                                (3х1=3) 



4. Од понуђених држава, подвуци оне које припадају Источној Африци: 

1) Руанда                         5) Сомалија 

2) Того                               6) Гамбија     

3) Етиопија                      7) Кенија  

4) Бенин                           8) Сијера Леоне 

                           

                                                                                                                     (4х1=4)   

 

5. Које од наведених животиња живе у Азији? Тачан одговор означи са ДА, а нетачан са НЕ. 

а) зебра  ___ 

б) тигар  ___ 

в) питон  ___ 

г) жирафа  ___ 

д) носорог  ___           (5х1=5) 

 

6. Да ли су тачне следеће тврдње везане за реку Нигер (заокружи Да или НЕ):  

А) Има ушће у виду естуара                                     ДА   НЕ; 

Б) То је највећа река северне Африке                       ДА   НЕ; 

В) Улива се у Бенгалски залив:                                ДА   НЕ; 

Г) Прима велику количину падавина у горњем и доњем току:  ДА    НЕ; 

                                                                                                                                      (4x2=8) 

7. Дату реку из леве колоне повежи са државом кроз коју протиче, тако што ћеш  

одговарајуће слово из леве колоне уписати на одговарајућу црту у десној колони. 

а) Нигер     ___ ДР Конго               

б) Конго     ___ Мозамбик 

в) Орање     ___ Египат 

г) Замбези     ___ Мали 

д) Нил      ___ Јужноафричка Република     (5х2=10) 

 

8.  Од понуђених пустиња, подвуци оне које се налазе у Азији:  

1) Нефуд                      4) Кизилкум 

2) Намиб                      5) Такла Макан 

3) Гоби                        6) Калахари 

                                                                                                                  (4х1=4) 

9. Наведене су тврдње, заокружи слово испред оне која је тачна.   

а) Пиринчана поља у југоисточној Азији су терасаста због ублажавања денудације на терену        под 

нагибом и због ефикаснијег наводњавања.  

б) Иранска висораван није погодна за развој овчарства. 



в) Кина бележе велики привредни 

развој, јер велике светске компаније 

отварају фабрике због јефтине радне 

снаге, сировина и великог тржишта.  

г) Језерска висораван је доминантан 

облик рељефа северне Африке. 

д) Пустиња Намиб је настала због 

утицаја топле Бенгуелске морске 

струје. 

ђ) Египат се простире на афричком и 

азијском континенту.   

        (3х2=6) 

10. А) Анализирај климадија-грам Новосибирска. Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) Количине падавина су током године уједначене. 

б) Разлике у температури ваздуха између најтоплијих и најхладнијих месеци су мале. 

в) Количина падавина је највећа када су највише температуре ваздуха.                      (1x2=2) 

 

 

Б) Зашто је просечна месечна температура ваздуха у Новосибирску испод 0⁰C током 7 месеци 

у години?. Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) Због утицаја хладних ваздушних маса са севера 

б) Због тога што је овде заступљена планинска клима.                 (1x2=2)  

11. Унутрашње отицање река у Азији је карактеристично за Арабијско полуострво, средњу 

Азију и унутрашњост Ирана. Какав је привредни значај ових река у овим областима? 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) саобраћајни 

б) пољопривредни 

в) туристички                  (1x3=3) 
 

12.  Које од наведених низија се налазе у Азији? Заокружи слово испред тачног одговора 

а) Месопотамија   

б) Туранска низија 

в) Сомалијска низија   

г) Бенгалска низија                                                                                                                  (3х1=3) 

                            

13. Дате су тврдње везане за Азију. Заокружи слово испред тачних тврдњи.  

а) Јерменија је била чланица Совјетског Савеза. 

б) Званична религија Саудијске Арабије је сикхизам  

в) Кмери су већинско становништво Камбоџе  

г) Бајкалско језеро је депресија 



д) Популационо највећи град на свету налази се у Јапану. 

ђ) Држава Брунеј налази се на острву Борнео (Калимантан)                                                  

 

(4х1=4) 

 

14. Одговори на питања везана за државу ДР Конго: 

А) Чија је била колонија: ____________________ 

Б) На којој се реци налазе Ливингстонови водопади: __________________ 

В) Како се зове област у којој су велика налазишта бакра, злата, дијаманата: ________________ 

                                                                                                                                                      (3х2=6)   

15. Планину из леве колоне повежи са регијом у којој се налази. Напиши одговарајуће слово 

на празну црту. 

а) Алтај    ___ Јужна Африка 

б) Хималаји    ___ Северна Африка 

в) Атлас    ___ Средња Азија 

г) Дракенске планине   ___ Источна Азија 

д) Фуџи    ___ Јужна Азија         (5х1=5) 
 

16. Повежи религије у левој колони са државама у којима су већински заступљене у десној 

колони, тако што ћеш уписати називе религија на одговарајуће линије:  

1) ислам,                                             А) Израел_______________, 

2) јудаизам,                                         Б) Иран_________________,   

3) конфучијанство,                            В) Индија________________, 

4) хиндуизам,                                     Г) Кина__________________, 

5) будизам.                                        Д) Шри Ланка_____________.                                     (5x2=10) 

                                                                                                                                                    

17. Зашто је у унутрашњости Азијског континента количина падавина мала? Заокружи 

слово испред тачног одговора. 

а) Због присуства високих планина на југу и истоку Азије који спречавају продор влажних 

ваздушних маса. 

б) Због утицаја сувог зимског монсуна. 

в) Због утицаја топле морске струје Ојашио.           (1x3=3) 

 

18. Зашто се реке Јангцекјанг и Хоангхо често изливају током лета у свом доњем току? 

Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) Због отапања снега са Тибета 

б) Због отапања снега са Памира 

в) Због начина обрађивања земљишта 

г) Због утицаја летњег монсуна.             (2x2=4) 

 

19. Наведи највећу реку у Пакистану: __________________________ 

                                                                                    (1x2=2) 

20. Свети град три религије назива се: ____________________________                       (1x2=2 

 



Кључ теста за општинско такмичење 2019 

 

1. д, а, б, в, ђ, г 

 

2. А) в  Б) а, г 

 

3. б, в, д 

 

4. Руанда, Сомалија, Етиопија, Кенија 

 

5. НЕ, ДА, ДА, НЕ, ДА 

 

6. НЕ, НЕ, НЕ, ДА 

 

7. б, г, д, а, в 

 

8. Нефуд, Кизилкум, Такла Макан, Гоби 

 

9. а, в, ђ 

 

10. А) в  Б) а 

 

11. б 

 

12. а, б, г 

 

13. а, в, д, ђ 

 

14. А) Белгијска   Б) Конго  В) Шаба (Катанга) 

 

15. г, в, а, д, б 

 

16. Израел- јудаизам, Иран- ислам, Индија- хиндуизам, Кина- конфучијанство, Шри Ланка- 

будизам 

 

17. а 

 

18. а, г 

 

19. Инд 

 

20. Јерусалим 
 

 


