
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ

____________________________________________________________________________________
ИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА/ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА, ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ОСНОВНА ШКОЛА     _______________________________________________________________
МЕСТО _______________________________________________________________
ОПШТИНА _______________________________________________________________

____________________________________
ПОТПИС ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ УЧЕНИКА

Резултати се могу погледати на порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs уносом јединственог 
идентификационог броја ученика (десетоцифрена шифра ученика). Ради преузимања скенираног теста у пдф формату, 
у делу где су доступни резултати завршног испита, неопходно је унети јединствену шифру теста.

Јединствена шифра теста:

Уколико родитељ / други законски заступник има налог на порталу Мој есДневник или има налог на Порталу за 
електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступа порталу Мој есДневник, тада, осим увида у резултате 
завршног испита, на порталу Моја средња школа може искористити и неку од следећих електронских услуга: 
подношење приговора на резултате завршног испита, подношење електронске листе жеља и подношење електронске 
пријаве за упис у средњу школу.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ТЕСТ
ГЕОГРАФИЈА

ПРИМЕРАК ЗА УЧЕНИКА

228202313221

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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УПУТСТВО ЗА РАД

• Тест који треба да решиш има 20 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
• Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
• Током рада можеш да користиш графитну оловку и гумицу, али не смеш да користиш калкулатор и мобилни
телефон.
• Коначне одговоре и поступак напиши плавом хемијском оловком.
• Одговор који је написан само графитном, црном хемијском или „пиши-бриши“ оловком неће бити признат.
• У задацима са понуђеним одговорима неће бити признати преправљани одговори.
• У задацима са понуђеним одговорима, у којима је само један тачан одговор, добијаш 0 бодова ако поред
тачног одговора означиш и неки нетачан.
• Обрати пажњу на то да се задаци разликују по начину на који треба да даш одговор.

• Немој ништа уписивати на QR кодове ( ) који се налазе на свакој страни теста.

У неким задацима изабраћеш тачан одговор тако што ћеш обојити одговарајући кружић. У задацима у којима 
постоји више тачних одговора потребно је обојити више кружића. Води рачуна о томе да кружић мора бити 
обојен, јер ће ти само тако одговор бити признат.

• Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.

Желимо ти много успеха на испиту!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ТЕСТ
ГЕОГРАФИЈА

ИНТЕРНО
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1. Шта се користи за прецизну оријентацију и сналажење у природи?
Обој кружић испред тачног одговора.

барометар хелиограф ГПС систем ветроказ

2. Обој кружић у одговарајућем пољу тако што ћеш повезати појмове са њиховим објашњењима.

Збирка различитих географских карата

Умањени приказ једног дела или целе Земље на 
равној површини

Умањен, лоптаст модел Земље

географска карта глобус географски атлас

3. Која планета је најближа Сунцу?
Обој кружић испред тачног одговора.

Меркур Земља Марс Нептун

4. Уколико је тврђење тачно, обој кружић у колони ТАЧНО, а уколико тврђење није тачно, обој кружић у колони
НЕТАЧНО.

1. У умеренoм топлотнoм појасу заступљена су четири годишња доба.

2. Година траје 355 дана.

3. Земља је спљоштена на екватору и испупчена на половима.

ТАЧНО НЕТАЧНО

5. Обој кружић у одговарајућем пољу тако што ћеш повезати Земљине сфере са одговарајућим објашњењима.

Стеновит омотач Земље

Ваздушни омотач Земље

Водени омотач Земље

хидросфера литосфера атмосфера

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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10. Обој кружић испред тачног одговора.
Старосно-полна структура становништва графички се представља помоћу:

пирамиде; елипсе; квадрата; ромба.

9. Обој кружић у одговарајућем пољу тако што ћеш повезати географске објекте са одговарајућим појмовима.

Босфор

Кавказ

Рајна

планина мореуз река

8. Како се назива клисура у долини Јужне Мораве дуж које су честе појаве одрона и ерозије земљишта?
Обој кружић испред тачног одговора.

Сићевачка клисура

Овчарско-кабларска клисура

Ђердапска клисура

Грделичка клисура

7. Које је основно занимање становника у планинским селима разбијеног типа?
Обој кружић испред тачног одговора.

трговина сточарство рударство грађевинарство

6. Како се назива број живорођених лица на некој територији?
Обој кружић испред тачног одговора.

наталитет морталитет природни 
прираштај имиграција

11. Који облик рељефа настаје на речном ушћу?
Обој кружић испред тачног одговора.

клиф фјорд делта цирк 

12. Која небеска тела називамо пратиоци планета?
Обој кружић испред тачног одговора.

комете звезде сателите астероиде

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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13. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш појмове са њиховим објашњењима.

Купасто узвишење на чијем је врху левкасти отвор –  кратер

Висок, вертикални одсек који настаје ударањем морских таласа

Систем подземних, хоризонталних канала и шупљина у крашким теренима

клиф пећина вулкан

14. Уколико је тврђење тачно, обој кружић у колони ТАЧНО, а уколико тврђење није тачно, обој кружић у колони
НЕТАЧНО.

1. Позитиван природни прираштај повећава број становника на одређеној
територији.

2. Депопулација представља нагли пораст броја становника.

3. Демографска експлозија је одлика земаља чланица ЕУ.

ТАЧНО НЕТАЧНО

15. Које од наведених планина припадају Српско-македонској маси?
Обој кружић испред тачног одговора.

Златибор, Тара, Голија

Шар-планина, Паштрик, Коритник

Кукавица, Дукат, Јастребац

Стара планина, Озрен, Ртањ

16. Уколико је тврђење тачно, обој кружић у колони ТАЧНО, а уколико тврђење није тачно, обој кружић у колони
НЕТАЧНО.

1. Католичанство је најзаступљенија религија у Јужној Америци.

2. Монсун је ветар који има велики утицај на климу Југозападне Азије.

3. Панонска низија се налази у Европи.

ТАЧНО НЕТАЧНО

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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17. Обој кружић испред тачног одговора.
Хималаји, Анди, Алпи и Проклетије су:

набране планине, јер су настале раседањем тектонских плоча; 

раседне планине, јер су настале под утицајем вулканских ерупција и цунамија; 

набране планине, јер су настале сударањем тектонских плоча; 

раседне планине, јер су настале мимоилажењем текстонских плоча;

20. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш насеља са њиховим објашњењима.

Сезонска сточарска насеља на планинама

Привремена ратарска насеља у Војводини

Сезонска виноградарска насеља у Неготинској крајини

салаши пимнице катуни

19. Уколико је тврђење тачно, обој кружић у колони ТАЧНО, а уколико тврђење није тачно, обој кружић у колони
НЕТАЧНО.

1. У земљама Средње Европе изражено је досељавање високообразованог
становништва из Јужне и Источне Европе.

2. Европске земље имају позитиван природни прираштај.

3. У сеоским насељима у Европи изражене су деаграризација и депопулација.

4. На густину насељености у Европи утичу само природни фактори.

ТАЧНО НЕТАЧНО

18. Обој кружић испред тачног одговора.
Ако се за дочек Нове 2024. године иде у Аустралију, у кофер би требало спаковати:

зимску гардеробу и опрему за скијање;

јесењу јакну и кишобран;

летњу гардеробу и опрему за роњење;

пролећни дукс и патике за шетњу;

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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ПРАЗНА СТРАНА
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