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

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.

Користећи дату карту, повежи положај задатих тачака са континентима на којима се налазе.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.

1. ___ 45° сгш (N) и 20° игд (E)		
а) Јужна Америка
2. ___ 50° сгш (N) и 100° згд (W)		
б) Европа
3. ___ 25° јгш (S) и 140° игд (E)		
в) Аустралија
4. ___ 10° јгш (S) и 60° згд (W)		
г) Северна Америка
							д) Африка

2.

А) Који су узроци смена годишњих доба?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) ротација и нагнутост Земљине осе
б) спљоштеност Земље и револуција
в) револуција и нагнутост Земљине осе
г) ротација и револуција Земље

Б) Напиши назив путање по којој се Земља окреће око Сунца.
Одговор: ______________
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3.

А) Заокружи слово испред тачног одговора.
Ако знаш да ветар дува из области А у област Б, можеш да закључиш да област А има већу
вредност:
а) влажности ваздуха;
б) географске ширине;
в) географске дужине;
г) ваздушног притиска.
Б) Који стални ветрови дувају у жарком топлотном појасу?
Одговор: __________________________

4.

А) Колика је просечна годишња количина падавина у подручјима у којима су распрострањене
степе?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) преко 3 000 mm падавина
б) мање од 100 mm падавина
в) преко 5 000 mm падавина
г) од 200 до 600 mm падавина
Б) Допуни реченицу:
Плодно земљиште степских подручја, богато хумусом, назива се ___________________.

5.

На празне линије напиши знак + поред фактора који су кроз историју довели до мешања раса
и народа, а знак – поред фактора који нису проузроковали ову појаву.
1. депопулација
2. расизам		
3. миграције		
4. колонизација
5. атеизам		

6.

______
______
______
______
______

Повежи сировине у левој колони са индустријским гранама које их користе из десне колоне.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.
1. ___ руда гвожђа		
а) петрохемија
2. ___ нафта			
б) обојена металургија
3. ___ руда бакра		
в) прехрамбена индустрија
4. ___ сунцокрет		
г) црна металургија
					д) дрвна индустрија
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7.

Повежи граничне прелазе Србије из леве колоне са државама према којима воде у десној
колони.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.
1. ___ Келебија			
а) Босна и Херцеговина
2. ___ Ватин			
б) Румунија
3. ___ Мали Зворник		
в) Бугарска
4. ___ Јабука			
г) Црна Гора
					д) Мађарска

8.

Уписивањем знака плус (+) у одговарајућу колону, повежи тврдње са природним целинама на
које се односе.
Срем

Банат

Бачка

Тиса је западна граница ове области.
У овој области нема планина.
Обедска бара је у јужном делу ове области.
Еолска језера се налазе на северу ове области.
Сава одваја ову област од Мачве.

9.

Повежи реке Европе из леве колоне са морима у која се уливају из десне колоне.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.
1. _____ Одра 			
а) Егејско море
2. _____ Дунав			
б) Средоземно море
3. _____ Вардар		
в) Јадранско море
4. _____ По			
г) Северно море
5. _____ Рона			
д) Балтичко море
					ђ) Црно море
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10.

Сваку наведену државу из леве колоне повежи са одговарајућом регијом у десној колони.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.
1. ____ Румунија		
а) Трансилванија
2. ____ Италија			
б) Тоскана
3. ____ Француска		
в) Моравска
4. ____ Чешка			
г) Баварска
					д) Бретања

11.

А) Каква су Хавајска острва према начину постанка?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) речна
б) вулканска
в) корална
г) вештачка

Б) У ком океану се налазе Хавајска острва?
Одговор: __________________________________

В) Којој држави припадају Хавајска острва?
Одговор: __________________________________

12.

А) Заокружи назив планина које раздвајају сливове Атлантског и Тихог океана.
Атлас			Алпи			Анди			

Апенини

Б) Према начину постанка, у коју групу планина спадају све четири поменуте планине?
Одговор: __________________________________

