Шифра ученика:
Укупан број бодова:
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2021/2022. година

ТЕСТ

ГЕОГРАФИЈА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД УЧЕНИКА
СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ
ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

УПУТСТВО ЗА РАД
Тест који треба да решиш има 12 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
Сваки задатак вреди 20 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.

Заокружи слово испед тачног одговора.
Ако је размер карте 1 : 1.000.000, онда 15 cm на карти представља:
а) 15 km у природи
б) 150 km у природи
в) 1.500 km у природи
г) 15.000 km у природи

2.

У левој колони су наведени главни градови европских држава, а у десној типови климе.
Уписивањем одговарајућег слова на празне црте повежи главне градове са типом климе.
1. ____ Брисел			
2. ____ Варшава		
3. ____ Москва
4. ____ Кијев

3.

а) континентална клима
б) океанска клима

У левој колони су наведене реке, а у десној државе кроз које протичу.
Уписивањем одговарајућег слова на празне црте повежи реке са државама.
1. ____ Амазон 		
а) Кина
2. ____ Мисисипи 		
б) Аустралија
3. ____ Јангцекјанг		
в) Бразил
4. ____ Дарлинг		
г) Сједињене Америчке Државе
					д) Мексико

4.

Уписивањем знака плус (+) у одговарајућу колону, повежи економски неактивно становништво
(издржавана лица и лица са личним примањима) са категоријама становништва.
Категорија становништва
Стипендисти
Домаћице
Деца
Лица која примају социјалну помоћ
Пензионери

Издражавана лица

Лица са личним
примањима
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5.

A) Уписивањем одговарајућег слова на празне црте повежи облике рељефа са картографским
приказима.

1. ____

а

2. ____

б

в
Б) Заокружи слово испред тачног одговора.
Како се зову линије које повезују тачке исте надморске висине?
а) Изохијете
б) Изохипсе
в) Изобате
г) Шрафе

6.

У левој колони су наведни слојеви атмосфере, а у десној њихове карактеристике. Уписивањем
одговарајућег слова на празне црте повежи слојеве атмосфере са карактеристикама.

1. ____ тропосфера		

а) Температуре могу да се спусте до – 93°С.

2. ____ стратосфера		

б) Слој са великом концентрацијом озона.

3. ____ мезосфера		

в) Најгушћи и најнижи слој атмосфере.

4. ____ егзосфера		

г) Горњи, крајње разређени слој атмосфере.
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7.

Процени тачност тврдњи које се односе на последице ротације и револуције.
Уписивањем знака плус (+) у одговарајућу колону, повежи ротацију и револуцију са
одговарајућим последицама.
Тврдња

Ротација

Револуција

Привидно дневно кретање Сунца
Смена годишњих доба
Смена обданице и ноћи
Постојање тополотних појасева на Земљи
Локално време

8.

Процени тачност тврдњи које се односе на упадни угао Сунчевих зрака у Београду за време
краткодневице и дугодневице.
Заокружи слово Т уколико је тврдња тачна или слово Н уколико је тврдња нетачна.
Тврдња

ТАЧНО

НЕТАЧНО

1. Упадни угао Сунчевих зрака у 13 часова износи 68o за време
дугодневице.

Т

Н

2. Упадни угао Сунчевих зрака у 13 часова износи 21o за време
краткодневице.

Т

Н

3. Упадни угао Сунчевих зрака у 13 часова износи 68o за време
краткодневице.

Т

Н

4. Упадни угао Сунчевих зрака у 13 часова износи 21o за време
дугодневице.

Т

Н
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9.

Заокружи слово испед тачног одговора.
Како се називају стални ветрови који дувају између повратника и поларника?
a) Монсуни
б) Пасати
в) Западни ветрови
г) Јужни ветрови

10.

У левој колони су наведни народи, а у десној матичне државе.
Уписивањем одговарајућег слова на празне црте повежи народе са матичним државама.
1. ____ Баски				
а) Белгија
2. ____ Фламанци			
б) северни делови Норвешке, Шведске и Финске
3. ____ Лапонци			
в) Русија
4. ____ Чечени				
г) Шпанија
						д) Естонија

11.

Уписивањем знака плус (+) у одговарајућу колону, повежи реку са географском регијом.
Река
Ситница
Лаб
Тимок
Дреница
Јадар

Косово и Метохија

Источна Србије

Западна Србија

12.

Анализирај старосно-полну пирамиду.
Заокружи слова испред тачних одговора.
мушкарци

становништво у
милионима

жене

старосне
групе

становништво у
милионима

а) Сужавање основе старосно-полне пирамиде указује на смањење стопе наталитета.
б) У старосној групи 20–35 година удео становника се повећава.
в) Учешће младог становништва се повећава, а старог становништва смањује.
г) Ширење основе старосно-полне пирамиде указује на смањење стопе наталитета.

Напомена: Ученици НЕ попуњавају ову страну!
Комисија:

1. _________________________________
2. _________________________________

3. _________________________________

Контролор:

4. _________________________________

Школа
Место
Презиме и име ученика

