МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
СИСТЕМ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА ЗА ТАЛЕНТЕ
63. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРА
ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ, МАЈ 2021.
ТЕСТ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА, VII РАЗРЕД
Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)
Регионални центар за таленте: _________________________________________________
Име и презиме: ______________________________________________________________
Школа: _____________________________________________________________________
Град: __________________________
_________________________
(потпис ученика)

Разред: ________________________
Попуњава комисија
Број

бодова:

Време израде теста 90 минута! Укупан број бодова на тесту је 50. Погрешан одговор не
доноси ни позитивне ни негативне бодове.

1. Спој облике рељефа са начином постанка:
а) Морена на Алпима
б) Дина Кизилкума
в) Кањон Колорада
г) Мичиген

___ тектонски покрети
___ ледничка
___ абразија
___ флувијална
___ еолска

(4)

2. Шта од биљног света НЕЋЕШ срести у Африци (заокружи тачне одговоре).
макије

кактуси

тундре

саване

тајге

(2)

3. Ерупцијом вулкана Оризаба биће угрожен простор:
а) Италије
б) острва Јава
в) Хавајских острва
г) Мексика

(2)

4. Поређај градове бројевима од 1 до 5 почевши од оног где Сунце најпре залази:
___ Картум

___ Денвер

___ Ријад

___ Пекинг

___ Казабланка

(5)

5. Спој појмове са њиховим другим називом:
а) Кров света
б) Бисерна река
в) Света река Арабљана
г) Земља ватре и леда

___ Шат ел Араб
___ Монт Еверест
___ Исланд
___ Тибет
___ Сикјанг

(4)

6. Држава_______________ је постојбина кафе, а њен главни град је _______________.
(2)
7. Ако је тврдња тачна заокружи Т, а ако је нетачна заокружи Н.
Област Шаба је богата рудом калаја.
Апартхејд је био заступљен у Намибији.
Брунеј је острво у Малајском архипелагу.
Феласи су сеоско становништво у Египту.

Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н

(4)

8. Мореуз ____________________ спаја Црвено море и Аденски залив.
(2)

9. Спој острва и полуострва са државама којима припадају:
а) Камчатка
б) Јиланд
в) Бафинова земља
г) Јукатан
д) Синајско полуострво

___ Канада
___ Мексико
___ Египат
___ Русија
___ Данска

(5)

10. У наведеним реченицама тамним словима су наведени појмови од којих је један
тачан а један нетачан. Заокружи тачан одговор.
Бенгуелска морска струја утиче на климу пустиње Намиб / Бенгалске низије.
Живот људи у Индији зависи од летњих / зимских монсуна.
Бури су потомци британских / холандских досељеника.
Калимантан је други назив за острво Борнео / Сулавеси.

(4)

11. Спој државе са њиховим некадашњим колонијама:
а) Италија
б) Белгија
в) Француска
г) Велика Британија
д) није била колонија

___ ДР Конго
___ Чад
___ Сомалија
___ Либерија
___ Боцвана

(5)

12. Држава са највећим бројем православних верника је _______________, а са
највише исламских верника је __________________.

(2)

13. Божићне и новогодишње празнике ћеш провести у Преторији. Шта ћеш понети од
гардеробе?
а) јакна
б) бермуде
в) чизме
г) сандале
(2)
14. Спој места са главним привредним гранама:
а) Кенија
б) Детроит
в) Кувајт
г) Јужноафричка република
д) Казахстан

___ пољопривреда
___ туризам
___ металургија
___ аутомобилска индустрија
___ експлоатација нафте

(5)

15. Кроз које градове пролазиш ако пловиш реком Дунав?
Будимпешта

Берн

Букурешт

Братислава

Берлин

(2)

