
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО 

 

OКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

ЗА 7. РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

Београд,14.априла 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 Грчи 

 

 

 

 

 

 

 



1. Дату државу из леве колоне повежи са одговарајућом земљом колонизатором из десне 

колоне. Напиши одговарајуће слово на празну црту. 

а) Мали     ___ Португалија 

б) Нигерија     ___ Немачка 

в) Намибија     ___ Велика Британија 

г) Ангола     ___ није била колонија 

д) Етиопија     ___ Француска 

                (5х2=10) 

2. Дати су градови у САД-у. Уз оне који се налазе на обали Пацифика, упиши слово П, а уз 

оне који се налазе на обали Атлантика, упиши слово А. 

а) Лос Анђелес ___ 

б) Филаделфија ___ 

в) Атланта ___ 

г) Сан Франциско ___ 

д) Балтимор ___             (5х1=5) 

3. На основу карте одговори на следећа питања:  

 

А) Наведи име савезне државе САД-а која је обојена смеђом бојом: ______________________ 

           (1х2=2) 

Б) Како се зове долина смештена у овој савезној држави, позната по развијеној индустрији 

информационих технологија? ________________________________                (1х1=1) 

 

4. Зашто се смањује површина Аралског језера? Заокружи слова испред тачних одговора. 

а) Због превеликог коришћења воде његових притока у енергетске сврхе 

б) Због сушне климе 

в) Због превеликог коришћења воде његових притока за наводњавање пољопривредног земљишта 

г) Због превеликог коришћења воде за хлађење индустријских постројења на обали језера 

  

                 (2х2=4) 



5. Од понуђених река, заокружи оне које протичу кроз Југоисточну Азију: 

а) Иравади 

б) Тигар 

в) Еуфрат 

г) Меконг 

д) Об                 (2х1=2) 

 

6. Следећи појмови односе се на Јужноафричку Републику и Кину. Уз оне које се односе на 

Јужноафричку Републику упиши Ј, а уз оне које се односе на Кину упиши К. 

а) апартхејд ___    д) Преторија ___ 

б) Орање ___     ђ) политика једног детета ___ 

в) пиринач ___                е) Тибет ___ 

г) Хоанг Хо ___                       ж) Капске планине ___    

               (8х1=8) 

7. Ако желиш да путујеш уз обалу Атлантског океана, од Републике Конго до Јужноафричке 

Републике, кроз које државе мораш проћи? Напомена: Важан је редослед држава од севера 

ка југу.  

___________________, ____________________,  _____________________                     (3х2=6) 

8. Водитељ си на телевизији. Дате су вести које мораш да прочиташ. Али неке од њих су 

немогуће. Користећи знање из географије, заокружи само вести које су могуће. 

а) Разорни цунами погодио Улан Батор 

б) Велике јунске поплаве погодиле Даку 

в) Одржано светско првенство у ски скоковима у Ријаду 

г) Отворена нова лука у Манили 

д) Становништво Суматре евакуисано због ерупције вулкана           (3х2=6) 

 

9. Наведи једину острвску државу Персијског залива, иначе великог произвођача нафте: 

__________________                (1х2=2) 

10. Река на којој се налазе Викторијини водопади је: ___________________________  

          (1х2=2) 

11. Подвуци државе које излазе на Каспијско језеро: 

Авганистан     Туркменистан     Иран     Ирак     Азербејџан     Русија     Турска             (4х1=4) 

12. Одгонетни загонетне географске појмове. Напиши име појма на празну црту: 

Депресија у Азији   Град у САД 

Слано језеро    Центар аутомобилске индустрије 

Деле га Јордан и Израел                   Налази се у држави Мичиген 

_____________________  _________________________          (2х2=4) 



13. Дат је клима дијаграм. Одговори на следећа питања: 

 

А) Клима дијаграм ког града је приказан на слици? Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) Чикаго (САД) 

б) Пном Пен (Камбоџа) 

в) Нџамена (Чад) 

г) Јоханезбург  (Јужноафричка Република)                                                 (1х3=3) 

Б) Који је други најкишовитији месец у овом граду? _________________________     (1х1=1) 

14. Уз следеће државе напиши њихове главне градове: 

а) Нигерија _______________ 

б) Етиопија _______________ 

в) Мауританија ________________ 

г) Зимбабве  ________________ 

д) Ангола ________________                (5х1=5) 

 

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

колоне.Напиши одговарајуће слово на празну црту. 

а) полуострво    ___ Долина смрти 

б) пустиња    ___ Мисисипи 

в) река     ___ Мичиген 

г) град     ___ Бостон 

д) језеро    ___ Аљаска            (5х1=5) 

 

16. Да ли су тачне следеће тврдње везане за острво Мадагаскар (заокружи ДА или НЕ): 

а) Географски припада Азији   ДА   НЕ; 

б) На њему се налази истоимена држава      ДА   НЕ; 

в) Постојбина је лемура   ДА   НЕ; 

г) Карактерише га екваторијална клима       ДА   НЕ;                        (4х2=8) 

17. Одговори на питања везана за државу Индонезију: 



А) Како се зове најнасељеније острво Индонезије? __________________ 

Б) Доминантна религија на простору Индонезије је: _________________ 

В) Са којим државама Индонезија дели острво Борнео (Калимантан)? __________ и __________     

                  (4х2=8) 

18. Подвуци пољопривредне производе који су карактеристични за Западну Африку. 

             јута     какао     каучук    кафа     пиринач    јечам                                                        (3х2=6) 

19. Зашто је Индија на првом месту у свету по броју говеда? Заокружи слово испред тачног 

одговора. 

а) због погодне климе за узгој говеда 

б) због верских разлога 

в) због обилатог коришћења говеђег меса у исхрани 

г) због велике производње јуте која служи за исхрану говеда      

              (1х2=2) 

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

a) Пиринач је култура карактеристична за Југоисточну и Источну Азију 

б) Тангањика је, по површини, највеће језеро Африке 

в) Лесото је држава која се граничи само са Јужноафричком Републиком 

г) Малдиви су континентална држава 

д) Ислам је доминантна религија Арабијског полуострва              (3х2=6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кључ теста_окружно 7. разред 

 

1. г, в, б, д, а 

2. П, А, А, П, А 

3. А) Калифорнија   Б) Силицијумска долина 

4. б, в 

5. а, г 

6. Ј, Ј, К, К, Ј, К, К, Ј 

7. ДР Конго, Ангола, Намибија (мора овим редоследом) 

8. б, г, д 

9. Бахреин 

10. Замбези 

11. Туркменистан, Иран, Азербејџан, Русија 

12. Мртво море, Детроит 

13. А) в   Б) Јул 

14. Абуџа, Адис Абеба, Нуакшот, Хараре, Луанда 

15. б, в, д, г, а 

16. НЕ, ДА, ДА, НЕ 

17. А) Јава  Б) Ислам  В) Малезија и Брунеј 

18. какао, каучук, кафа 

19. б 

20. а, в, д  

 

 


