
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такмичар је на тесту освојио __________ бодова 

Чланови комисије: 

 

1) ________________________________ 

2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 
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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 
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1. Дато(а) острво(а) из леве колоне повежи са државом којој припадају из десне колоне. Напиши 

одговарајуће слово на празну црту. 
 

а) Занзибар     ___ Еквадор 

б) Лузон     ___ Јапан 

в) Шикоку     ___ Филипини 

г) Сулавеси (Целебес)    ___ Танзанија 

д) Галапагоска острва    ___ Индонезија 

                     (5х1=5) 

2. Дати су градови у Азији. Који су главни градови у својим државама? Заокружи слово испред 

тачних одговора 
 

а) Карачи  

б) Дака  

в) Калкута  

г) Ханој  

д) Мека                    (3х1=3) 
 

3. Одлучио/ла си да на дан 22. јуна посетиш свог рођака који живи у Ниамеју. Шта ће ти од ствари 

бити потребно да би се осећао пријатно у климатским условима који тада владају? Заокружи 

слова испред тачних одговора. 
 

а) Зимска јакна 

б) Лосион за сунчање 

в) Сунцобран 

г) Дубоке чизме 

д) Вунене рукавице                   (2х3=6) 
 

4. Зашто је вода у шотовима слана? Заокружи слова испред тачних одговора. 
 

а) Због великих подземних извора слане воде у Сахари 

б) Због сушне климе 

в) Због великог испаравања 

г) Због велике количине минералних соли у песку Сахаре 

                     (2х2=4) 

5. Од понуђених вулкана, заокружи оне који се налазе у Латинској Америци: 
 

а) Оризаба 

б) Тамбора 

в) Попокатепетл 

г) Фуџијама 

д) Чимборасо 

                     (3х1=3) 

6. Следећи појмови односе се на Азију и Јужну Америку. Уз оне које се односе на Азију упиши А, 

а уз оне које се односе на Јужну Америку упиши Ј. 
 

а) лама ___                          г) Титикака___                                             

б) Парана ___    д) Меконг ___ 

в) Нефуд ___    ђ) Тајван ___     (6х1=6) 
 

7. Одлучио/ла си да кампујеш на обали Викторијиног језера. Из којих се држава може прићи 

Викторијином језеру? 

а) Руанда; б) Кенија; в) Танзанија; г) Бурунди, д) Уганда      

    (3х2=6) 
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8. Налазиш се на, тренутно, непознатој локацији. Имаш информације да се држава у којој се 

налазиш на истоку граничи са Бенином, а на западу са Ганом. У којој држави света се 

  налазиш?  _____________________         

                   (1х3=3) 
 

9. Наведи једини прекоморски посед Француске у Јужној Америци: __________________ 

                     (1х1=1) 

10. Држава у којој се налазе Анђеоски (Ејнџел) водопади је: ___________________________ 

                    (1х2=2) 

11. Подвуци четири државе које су континенталне: 

Авганистан,    Чад,    Габон,     Парагвај,     Мијанмар,     Казахстан 

                     (4х1=4) 

12. Одгонетни загонетне географске појмове: 

 

Држава у Африци,   Пустиња, 

Краљевина,   Деле је Етиопија Еритреја и Џибути, 

Главни град Мбабане,           Једно од најтоплијих места на Земљи 

_____________________  _________________________             (2х2=4) 

 

13. Дати су светски градови. Поређај их бројевима од 1 до 5 према времену изласка Сунца, 

тако што ћеш град где Сунце прво излази означити са 1, а град где Сунце излази последње са 

5.  

 

Пном Пен ___;  Токио ___;  Дакар ___; Најроби ___;  Рио де Жанеиро ___; 

        (5х1=5) 

14. Одговори на питања везана за државу Мексико: 

А) Како се назива најнижи климатско-вегетациони појас у Мексику? __________________ 

Б) Народ који је у доба Великих географских открића живео на полуострву Јукатан је: 

_________________ 

В) Како се зову људи настали мешањем беле (индоевропске) и жуте (монголоидне) расе који у Мексику 

чине око 60% укупног становништва? ____________           

                                     (3х2=6)   

15. Подвуци државе које деле острво Хиспаниолу: 
 

Куба,  Јамајка,   Хаити,     Барбадос,     Доминиканска Република                            (2х1=2) 

 

 

ПРАКТИЧНА ВЕЖБА - НЕМА КАРТА 

 

1. Дата је политичка нема карта Африке. Обележене су државе бројевима од 1 до 10. А) Твој задатак је 

да напишеш главне градове обележених држава. Сваки тачно написан главни град доноси ти по 1 поен.    

Б) Одлучио си да пловиш бродом од Александрије до Дар ес Салама. Твој задатак је да наведеш државе 

уз чије обале пролазиш идући од севера ка југу. Напомена: Редослед је важан. Почетну (држава у којој 

је Александрија) и крајњу (држава у којој је Дар ес Салам) државу не наводиш. Свака држава ти доноси 

2 поена.    
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А) Одговори:                   Б) Државе:   

1. ____________  6. ____________   ____________, 

2. ____________  7. ____________   ____________, 

3. ____________  8. ____________   ____________, 

4. ____________  9. ____________                         ____________, 

5. ____________                 10. ___________   ____________. 
 

2. Дата је физичко-географска карта света. А) Обележени су географски појмови бројевима од 1 до 10. 

Твој задатак је да напишеш имена тих географских појмова. Сваки тачан појам донеће ти 1 поен. Б) На 

координатној мрежи уцртај тачку А која има координате 30о СГШ и 30о ИГД. На којој реци се та тачка 

налази? Тачно уцртана тачка донеће ти 3 поена, а тачан одговор још 2 поена. В) Коју државу у 

Атлантском океану пресеца северни повратник и који је главни град те државе? Тачан одговор на прво 

питање донеће ти 3 поена, а на друго питање још 2 поена. 

 

А) Одговори: 
1. Река ________________ 

2. Пустиња ____________ 

3. Острво ______________ 

4. Острво ______________ 

5. Полуострво __________ 

6. Област ______________ 

7. Планине ____________ 

8. Планина ____________ 

9. Река ________________ 

10. Река _______________ 

 

Б) Река: _____________; В) Држава:_______________; Главни град: ____________. 
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Кључ теста за републичко такмичење 

1. д, в, б, а, г 

2. б, г, д 

3. б, в 

4. б, в 

5. а, в, д 

6. Ј, Ј, А, Ј, А, А 

7. б, в, д 

8. Того 

9. Француска Гујана (Француска Гвајана) 

10. Венецуела 

11. Авганистан, Чад, Парагвај, Казахстан 

12. Свазиленд (Есватини), Данакилска пустиња 

13. 2, 1, 4, 3, 5 

14. А) Тера калиенте  Б) Маја  В) местици 

15. Хаити, Доминиканска Република 

Решења карте 

 

Карта 1: 

А) 1. Додома; 2. Мапуто; 3. Јамусукро; 4. Уагадугу; 5. Банги; 6. Либрвил; 7. Јаунде; 8. Виндхук; 9. Габороне; 

10. Лусака; 

Б) Судан, Еритреја, Џибути, Сомалија, Кенија 
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Карта 2: 

А)1. Река Замбези; 2. Пустиња Тар; 3. Острво Сахалин; 4. Острво Бафин; 5. Полуострво Камчатка; 6. Област 

Патагонија; 7. Планине Атлас; 8. Планина Кавказ; 9. Река Аму Дарја; 10. Река Шари 

Б) Нил    В) Мадагаскар,  Антананариво 

 

 

 

 

 


