Шифра ученика:
Укупан број бодова:
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2019/2020. година

ТЕСТ

ГЕОГРАФИЈА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ИЗ
ГЕОГРАФИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА РАД
Тест који треба да решиш има 12 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
Сваки задатак вреди 10 поена.
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
У квадрат који се налази са десне стране задатка немој ништа уписивати, то је простор
у који се уписује број бодова.
На овој и последњој страни немој ништа уписивати.
Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да користиш
графитну оловку и гумицу.
• Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који
су прецртавани.
• Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.
•
•
•
•
•
•
•

Желимо ти много успеха на пријемном испиту!

* Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати без претходне сагласности
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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1.

На празне црте испред назива држава, напиши бројеве од 1 до 4. Број 1 напиши испред државе
са најмањом, а број 4 испред државе са највећом географском ширином.

____ Пољска		

2.

____ Норвешка		

____ Грчка		

____ Србија

А) На ком континенту ће најпре почети дан?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Африци
б) Јужној Америци
в) Аустралији
г) истовремено на свим континентима
Б) Допуну реченицу.
Земља се помери за 1° око своје осе за _________ минута.

3.

Сваки тип климе из леве колоне повежи са одговарајућом природном зоном у десној колони.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.
1. _____ екваторијална клима		
а) тропска кишна шума (џунгла, прашума)
2. _____ тропска клима		
б) тундра
3. _____ средоземна клима		
в) степа
4. _____ субполарна клима		
г) макија
						д) савана
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4.

Процени тачност тврдњи које се односе на облике рељефа на Земљиној површини.
Ако је тврдња тачна заокружи Т, а ако је нетачна заокружи Н.
1. Клисуре и кањони настају ледничком акумулацијом.				
2. Акумулативни облици еолске ерозије су дине.					
3. Ударањем морских таласа о вертикалну обалу настаје клиф.			
4. Циркови и валови су крашки облици рељефа.					
5. Делте настају акумулацијом речног материјала на ушћима река.		

5.

Т
Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н
Н

А) Шта узрокује раст броја становника?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) морталитет и емиграција
б) емиграција и имиграција
в) наталитет и имиграција
г) наталитет и морталитет

Б) Облик исељавања високообразовног становништва у економски развијене земље
назива се „_____________________________”.

6.

У одговарајућа поља у Веновом дијаграму упиши бројеве који се налазе испред наведених
тврдњи у зависности од тога да ли се тврдње односе на екстензивну (примитивну)
пољопривреду, односно интензивну (модерну) пољопривреду, или су то њихове заједничке
одлике. Сваки број можеш уписати само једном.
1. Подразумева велику примену механизације.
2. Захтева велико ангажовање људске радне снаге.
3. Бави се гајењем и искоришћавањем биљака и животиња.
4. Намењена је личним потребама пољопривредних произвођача.
5. Заступљена је на великим плантажама.

интензивна
пољопривреда

екстензивна
пољопривреда
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7.

А) Ако путујеш Коридором 10 кроз Сићевачку клисуру према Бугарској, долином које реке
се крећеш?
Одговор: ______________________
Б) Ако користиш тај путни правац, на ком граничном прелазу ћеш напустити Србију и
прећи у Бугарску?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Батровци
б) Градина
в) Хоргош
г) Прешево

8.

А) Како се назива регија између Колубаре на западу и Велике Мораве на истоку, којој
припадају планине: Авала, Космај, Букуља, Венчац, Рудник и Гледићке планине?
Одговор: ____________________

Б) Који је најсевернији град ове регије?
Одговор: ____________________

9.

Повежи планине у левој колони са државама у којима се налазе из десне колоне.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.
1. ___ Олимп			
а) Румунија
2. ___ Шварцвалд		
б) Грчка
3. ___ Карпати			
в) Италија
4. ___ Пиринеји		
г) Шпанија
					д) Немачка
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10.

Сваку наведену регију из леве колоне повежи са доминантном привредном делатношћу у
десној колони.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.
1. _____ Азурна обала			
а) рударство и тешка индустрија
2. _____ Панонска низија		
б) туризам
3. _____ Рур и Сар			
в) земљорадња
						г) шумарство

11.

Уписивањем знака плус (+) у одговарајућу колону, повежи реке са океанским сливовима
којима припадају.
Слив
Индијског океана

Слив
Тихог океана

Слив
Атлантског океана

Мисисипи
Инд
Амазон
Хоангхо
Замбези

12.

Називе континената из леве колоне повежи са одговарајућим описом у десној колони.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.
1. ____ Јужна Америка 		
2. ____ Аустралија 			
3. ____ Северна Америка 		
4. ____ Азија 				
5. ____ Африка 			
						

а) На северу овог континента живе Инуити.
б) На овом континенту се налази „кров света”.
в) На овом континенту се налазе „плућа света”.
г) На овом континенту живе кенгури и коале.
д) У прашумама овог континента живе Пигмеји.
ђ) На овом континенту је измерена најнижа
температура ваздуха на Земљи.

Напомена: Ученици НЕ попуњавају ову страну!
Комисија:

1. _________________________________
2. _________________________________

3. _________________________________

Контролор:

4. _________________________________

Школа
Место
Презиме и име ученика

