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, VIII 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. Бројевима од 1 до 4 поређај места почевши од оног са највећом количином
падавина:
___ Параћин

___ Пријепоље

___ Мајданпек

___ Краљево

(4)

2. Спој градове са областима којима припадају:
а) Крагујевац
б) Љубовија
в) Варварин
г) Ваљево
д) Љиг

___ Азбуковица
___ Качер
___ Лепеница
___Темнић
___ Подгорина
___ Левач

(5)

3. Сремска Рача је гранични прелаз према_____________________, а Српска Црња
према _______________________.
(2)
4. Ако је тврдња тачна заокружи Т, а ако је нетачна заокружи Н.
Луковска бања је бања са највећом надморском висином.
Русанда је вештачко језеро на раци Тиси.
Пчиња је река Јадранског слива.
Слатине се јављају у Војводини.

Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н

(4)

5. Да ли на Сувобору Сунце излази пре него на Сврљишким планинама?
ДА

НЕ

(2)

6. Заокружи градове у сливу Велике Мораве:
Трстеник

Велика Плана

Ћуприја

Сталаћ

Пожаревац

(2)

7. Повежи облике рељефа са начином постанка:
а) Кукавица
б) Рисовача
в) Грот
г) Ада Хуја
д) Ђеравичко језеро

___ крашка ерозија
___ ледничка ерозија
___ набирање
___ вулканизам
___ речна акумулација
___ раседање

(5)

8. Коридор 7 спаја националне паркове ___________________ и ___________________.
(2)

9. У наведеним реченицама тамним словима су наведени појмови од којих је један
тачан а један нетачан. Заокружи тачан одговор.
Русини су народ који је дошао из Словачке / Румуније.
Горанци живе на крајњем југу Србије, и припадници су православне / исламске вере.
Мађари су већинско становништво у Кањижи / Ковачици.
Да би природни прираштај био позитиван, породица треба да има двоје / троје деце.
Границе у Србији су етничке / неетничке.
(5)
10. Од понуђених градова заокружи имиграционе центре:
Нова Варош

Нови Сад

Сурдулица

Куршумлија

Београд

(2)

11. Повежи реке са клисурама које су усекле:
а) Дунав
б) Лепенац
в) Пећка Бистрица
г) Велика Морава

___ Руговска клисура
___ Сићевачка клисура
___ Сипска клисура
___ Качаничка клисура
___ Багрданска клисура

(4)

12. Поред наведеног занимања напиши ком сектору припада:
лекар __________________
возач___________________
рибар__________________
полицајац______________

(4)

13. Заокружи виноградарске регионе:
Александровац

Врање

Сомбор

Прибој

Неготин

Смедерево

(3)

14. Заокружи гране лаке индустрије:
а) прехрамбена
б) обојена металургија
в) електроиндустрија
г) дуванска индустрија
(2)
15. Испред назива хидроелектране упиши Х, а испред термоелектране упиши Т.
___Колубара
___Врла
___Потпећ
___Костолац

(4)

