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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: Др Микица Сибиновић и мср Војислав Деђански 

Рецензент. Др Зоран Милошевић 
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1. Географски појам из леве колоне повежите са одговарајућим називом из десне 

колоне. Напишите одговарајуће слово на празну црту. 

а) низија  ___ Меконг   
б) острво  ___ Тесалија  
в) планина  ___ Шри Ланка  
г) пустиња  ___ Пинд  
д) река  ___ Црвено  

      ђ) море                                          ___ Велики Нефуд                                                                 

                                                                                                                                            (6х1=6) 

  

2. Држава која је приказана на карти, налази се на острву Борнео. Одговорите на 

постављена питања: 

 
 

А) Како се назива држава чије су границе приказане на карти? __________________        (1х2=2) 

Б) Којом природним ресурсом је богата држава са карте? ____________                             (1х2=2) 

В) Који је главни град те државе? ____________________              (1х2=2) 
 

3. Од наведених шест азијских држава заокружите три који су значајни произвођачи 

нафте: 

а) Кувајт                               г) Јерменија 

б) Индија                              д) Иран 

в) Катар                                ђ) Пакистан 

                                                                                                                                                      (3х1=3) 

 

4. Од понуђених осам држава, подвуците четири које припадају Северној Европи: 

1) Норвешка                    5) Исланд 

2) Ирска                             6) Естонија    

3) Шведска                      7) Летонија 

4) Финска                        8) Пољска                                                                                     (4х1=4)   
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5. Наведено је пет народа. Означите народе који живе у Европи са ДА,  

а оне који не живе у Европи са НЕ.  

а) Лапонци   ___ 

б) Лужички Срби   ___ 

в) Бенгалци ___ 

г) Баски    ___ 

д) Иранци ___                                (5х1=5) 

 

6. Да ли су тачне следеће тврдње везане за реку Темзу (заокружите ДА или НЕ):  

А) Има ушће у виду естуара                                                       ДА   НЕ; 

Б) Света река за припаднике протестантске-хришћанске религије  ДА   НЕ; 

В) Улива се у Бискајски залив у Француској                              ДА   НЕ; 

Г) Извире у Шкотској                                                                 ДА    НЕ; 

                                                                                                                                                    (4x2=8) 

7. Дату државу из леве колоне повежите са морем (океаном, заливом) на које излази, тако 

што ћете  одговарајуће слово из леве колоне уписати на одговарајућу црту у десној 

колони. 

а) Саудијска Арабија                ___ Средоземно море               

б) Чешка     ___ Црвено море 

в) Португалија     ___ не излази ни на једно море 

г) Италија     ___ Индијски океан 

д) Малдиви     ___ Атлантски океан                        (5х2=10) 

 

8.  Од понуђених шест језера, подвуците четири која се налазе у Европи:  

1) Охридско             4) Комо 

2) Аралско               5) Ладога 

3) Бајкалско             6) Венерн 

                                                                                                                             (4х1=4) 

9. Наведене су тврдње, заокружите тачне са ДА а нетачне са НЕ.   

а) Број становника Европе расте због високе стопе емиграције која је карактеристична за овај 

континент.                                                                                                                  ДА           НЕ 

б) Џеда није популационо највећи, али је главни град Саудијске Арабије.                ДА           НЕ 

в) Винова лоза је доминатна пољопривредна култура на подручју Северне Европе.  ДА          НЕ                                                                       

г) Град Ријека се налази у Хрватској.                                                                          ДА          НЕ 

д) Језеро Инари се налази у Финској.                                                                           ДА          НЕ 

ђ) Острво Корзика припада Француској:                                                                     ДА          НЕ 

                                     

(6х1=6) 

10. Налазите се у главном граду непознате државе. Та држава се граничи само са 

Швајцарском и Аустријом. У којој држави и у ком главном граду се налазите? 

_____________, _________________  

                     (2х2=4) 
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11. Аралско језеро постало је познато јер се сваке године смањује његова површина због 

испаравања и претераног коришћења вода његових притока. Које две реке су главни 

узрок ове појаве? ________________ и _________________. 

                                                         (2x1=2) 

12. Дату низију из леве колоне повежите са реком која кроз њу протиче, тако што ћете  

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

а) Месопотамија                        _____ Инд               

б) Пенџаб                                   _____ Тигар 

в) Падска низија                        _____ По 

                                                                                                                                               (3х1=3)

                             

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

а) Авганистан је био члан Совјетског Савеза. 

б) Званична религија Тајланда је будизам  

в) Ислам је настао на простору данашње Саудијске Арабије. 

г) Мртво море је криптодепресија. 

д) Монголија је ретко насељена држава. 

ђ) Дака је главни град Бангладеша.                                                  

(4х1=4) 

 

14. Пажљиво размотрите приложени климадијаграм. На основу приказаног кретања 

падавина и температура по месецима у току године, и означених висине падавина и 

температура, одговорите на питања: 

 
 

А) На основу ваших знања о клими у свету и о географском положају наведених градова, 

закључите којем од њих одговара овај климадијаграм? Заокружите слово испред тачног 

одговора: 

а) Улан Батор 

б) Манама 

в) Пном Пен                   (1х3=3) 
 

Б) Највлажнији месец у овом граду је ______________, а најсушнији месец _____________                                                                                                                                        

                                                                                                                              (2х1=2) 
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15. Уз наведене планине Европе и Азије, напишите њихов начин постанка:  

1) Јулијски Алпи ________________                                          

2) Ардени ____________                                                  

3) Камбријске планине ______________                                          

4) Памир ______________                                              

5) Каракорум ________________                                                                                             (5x2=10)                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

16. Зашто је Индија прва у свету по броју говеда? Заокружите слово испред тачног 

одговора: 
а) Због хиндуизма у коме је крава света животиња  

б) Због велике потрошње говеђег меса 

в) Због ислама у коме је крава света животиња               (1x3=3) 

 

17. Наведени су вулкани и планине у Европи. Заокружите слова испред планине које су 

уједно и вулкани: 

а) Хекла 

б) Рила 

в) Стромболи 

г) Етна 

д) Проклетије 

ђ) Везув                       (4х1=4)                                   

 

18. А) Наведите планину богова у Грчкој: __________________________ 

      Б) Наведите највиши врх Старе планине у Србији (2169 m): ________________________ 

                                                                                                                                            (2x1=2) 

19. Од наведених земаља Азије заокружите три које су биле британске колоније:  

 

а) Сирија 

б) Либан 

в) Индија 

г) Пакистан 

д) Вијетнам 

ђ) Шри Ланка 

                                                                                                                                                      (3x1=3) 

20. Наведено је шест главних градова држава Европе и Азије. Заокружите слова испред 

четири главна града који нису највећи градови својих држава: 
а) Делхи 

б) Исламабад 

в) Техеран 

г) Берн 

д) Париз 

ђ) Анкара                                                                                                                                       (4х2=8) 



Кључ за општинско такмичење из географије за 7. разред 2022. година 

 

1. д, а, б, в, ђ, г 

2. Брунеј; нафта; Бандар Сери Бегаван; 

3. а, в, д 

4. Норвешка, Исланд, Шведска, Финска 

5. ДА, ДА, НЕ, ДА, НЕ 

6. ДА, НЕ, НЕ, НЕ 

7. г, а, б, д, в 

8. Охридско, Комо, Ладога, Венерн 

9. НЕ, НЕ, НЕ, ДА, ДА, ДА 

10. Лихтенштајн, Вадуц 

11. Сир Дарја и Аму Дарја 

12. б, а, в 

13. б, в, д, ђ 

14. а; јул; јануар 

15. набране (веначне); раседне (громадне); раседне (громадне); набране (веначне); набране 

(веначне);  

16. а 

17. а, в, г, ђ 

18. Олимп; Миџор; 

19. в, г, ђ 

20. а, б, г, ђ 

 



Klјuč za opštinsko takmičenje iz geografije za 7. razred 2022. godina 

 

1. d, a, b, v, đ, g 

2. Brunej; nafta; Bandar Seri Begavan; 

3. a, v, d 

4. Norveška, Island, Švedska, Finska 

5. DA, DA, NE, DA, NE 

6. DA, NE, NE, NE 

7. g, a, b, d, v 

8. Ohridsko, Komo, Ladoga, Venern 

9. NE, NE, NE, DA, DA, DA 

10. Lihtenštajn, Vaduc 

11. Sir Darja i Amu Darja 

12. b, a, v 

13. b, v, d, đ 

14. a; jul; januar 

15. nabrane (venačne); rasedne (gromadne); rasedne (gromadne); nabrane (venačne); nabrane 

(venačne);  

16. a 

17. a, v, g, đ 

18. Olimp; Midžor; 

19. v, g, đ 

20. a, b, g, đ 

 



MEGOLDÓKULCS 

KÖZSÉGI FÖLDRAJZVERSENY, 7. OSZTÁLY, 2022 MÁRCIUSA 

 

1. e, а, b, c, f, d 

2. Brunei; kőolaj; Bandar-Szeri Begawan; 

3. а, c, e 

4. Norvégia, Izland, Svédország, Finnország 

5. IGEN, IGEN, NEM, IGEN, NEM 

6. IGAZ, HAMIS, HAMIS, HAMIS 

7. d, а, b, e, c 

8. Ohridi-tó, Como, Ladoga, Vänern 

9. HAMIS, HAMIS, HAMIS, IGAZ, IGAZ, IGAZ 

10. Lichtenstein, Vadúz 

11. Szír-Darja és Amu-Darja 

12. b, а, c 

13. b, c, e, f 

14. а; július; január 

15. lánchegység (gyűrt); röghegység; röghegység; lánchegység (gyűrt); lánchegység (gyűrt);  

16. а 

17. а, c, d, f 

18. Olümposz; Midžor. 

19. c, d, f 

20. а, b, d, f 

 



Ključ za općinsko natjecanje iz geografije za 7. razred 2022. godine 

 

1. e, а, b, c, f, d 

2. Brunej, nafta, Bandar Seri Begawan 

3. а, c, e 

4. Norveška, Island, Švedska, Finska 

5. DA, DA, NE, DA, NE 

6. DA, NE, NE, NE 

7. d, а, b, e, c 

8. Ohridsko, Como, Ladoga, Vanern 

9. NE, NE, NE, DA, DA, DA 

10. Lihtenštajn, Vaduz 

11. Sir Darja i Amu Darja 

12. b, a, c 

13. b, c, e, f 

14. а, srpanj, siječanj 

15. nabrane (ulančane), rasjedne (gromadne), rasjedne (gromadne), nabrane (ulančane), nabrane 

(ulančane) 

16. а 

17. а, c, d, f 

18. Olimp, Midžor, 

19. c, d, f 

20. а, b, d, f 

 



Soluțiile pentru Competiția comunală de geografie pentru clasa a VII–a , anul 2022 

 

1. д, а, б, в, ђ, г                      e, a, b, c, f, d 

2. Brunei; petrol,  Bandar Seri Begawan 

3. а, в, д                                  a, c, e 

4. Norvegia, Islanda, Suedia, Finlanda 

5. DA, DA, NU, DA, NU 

6. DA, NU, NU, NU 

7. г, а, б, д, в                           d, a, b, e, c 

8. Ohrid, Como, Ladoga, Vänern 

9. NU, NU, NU, DA, DA, DA 

10. Lichtenstein, Vaduz 

11. Sirdaria și Amudaria 

12. б, а, в                              b, a, c 

13. б, в, д, ђ                         b, c, e, f 

14. a; iulie; ianuarie 

15. набране (веначне); раседне (громадне); раседне (громадне); набране (веначне); набране 

(веначне); 

încrețiți (cutați); faliați (bloc); faliați (bloc); încrețiți (cutați); încrețiți (cutați) 

16. а 

17. а, в, г, ђ                         a, c, d, f 

18.Olimp; Miđor   

19. в, г, ђ                                 c, d, f 

20. а, б, г, ђ                             a, b, d, f 

 



Ключ за општинске змаганє зоз ґеоґрафиї за 7. класу 2022. року 

 

1. д, а, б, в, дь, г 

2. Бруней; нафта; Бандар Сери Беґаван; 

3. а, в, д 

4. Норвежска, Исланд, Шведска, Финска 

5. ГЕЙ, ГЕЙ, НЄ, ГЕЙ, НЄ 

6. ГЕЙ, НЄ, НЄ, НЄ 

7. г, а, б, д, в 

8. Охридске, Комо, Ладоґа, Венерн 

9. НЄ, НЄ, НЄ, ГЕЙ, ГЕЙ, ГЕЙ 

10. Лихтенштайн, Вадуц 

11. Сир Даря и Аму Даря 

12. б, а, в 

13. б, в, д, дь 

14. а; юлий; януар 

15. ранцовани (венцово); розшедни (громадово); розшедни (громадово); ранцовани 

(венцово); ранцовани (венцово);  

16. а 

17. а, в, г, дь 

18. Олимп; Миџор; 

19. в, г, дь 

20. а, б, г, дь 

 



Kľúč pre obecnú súťaž z geografie pre 7. Ročník v roku 2022 

 

1. e, а, b, c, f, d 

2. Brunej; ropa; Bandar Seri Begawan; 

3. а, c, e 

4. Nórsko, Island, Švédsko, Fínsko 

5. ÁNO, ÁNO, NIE, ÁNO, NIE 

6. ÁNO, NIE, NIE, NIE 

7. e, а, b, e, c 

8. Ochridské, Comské jazero, Ladožské jazero, Vänern 

9. NIE, NIE, NIE, ÁNO, ÁNO, ÁNO 

10. Lichtenštajnsko, Vaduz 

11. Syrdarja a Amudarja 

12. b, a, c 

13. b, c, e, f 

14. а; júl; január 

15. vrásové; kryhové (zlomové); kryhové (zlomové); vrásové; vrásové;  

16. а 

17. а, c, d, f 

18. Olymp; Midžor; 

19. c, d, f 

20. а, b, d, f 

 



Çelësi për garat komunale nga gjeografia për klasën e 7-të, viti 2022.  

 

1. e, а, b, c, f, d 

2. Brunei; nafta; Bandar Seri Begavan; 

3. а, c, e 

4. Norvegjiа, Islanda, Suediа, Finlandа 

5. PO, PO, JO, PO, JO 

6. PO, JO, JO, JO 

7. d, а, b, e, c 

8. Оhrit, Коmo, Ladogа, Venern 

9. JO, JO, JO, PO, PO, PO 

10. Lihtenshtajn, Vaduz 

11. Sir Darja dhe Amu Darja 

12. b, а, c 

13. b, c, e, f 

14. а; korrik; јаnar 

15. rrudhosje (vargmale); shkarje (mollake); shkarje (mollake); rrudhosje (vargmale); rrudhosje 

(vargmale);  

16. а 

17. а, c, d, f 

18. Оlimpi; Мixhori; 

19. c, d, f 

20. а, b, d, f 

 


