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НАПОМЕНА: 
Пре попуњавања теста, пажљиво прочитајте упутство за рад! 

 
 



Регионално такмичење из географије за 8. разред, 2008. године 
 

 
УПУТСТВО ЗА РАД 

 

Пред вама је тест знања из географије за 8. разред. Питања обухватају градиво 
редовне и додатне наставе 5, 6. и 8. разреда. На крају сваког питања (број у 
загради) уписан је број могућих бодова којима се вреднују одговори. 
 
На текстуална питања одговор је потребно написати читко, без прецртавања, 
обавезно хемијском оловком. Поједини задаци садрже вишеструки избор. 
Потребно је пронаћи тачан или тачне одговоре и заокружити слова које се налазе 
испред њих. Ако заокружите више одговора од траженог броја, задатак се неће 
признати. Код задатака типа допуњавања, захтев је дат у облику непотпуног 
исказа. Потребно је допунити или завршити реченице да би исказ био тачан и 
јасан. Код неких питања задаци су дати у две колоне. Ваш задатак је да повежете, 
тј. "спарите" податке из колона, тако што ћете читко уписивати слова из једне 
колоне на линије које се налазе испред друге колоне (спаривања стрелицама или 
дописивање неће се вредновати). Код задатака где се тражи да упишете одговоре 
на линије, упишите их јасно и тачно, без накнадног прецртавања и дописивања 
одговора. 
На директна питања потребно је одговорити кратко и јасно. Прецртавање или 
накнадно дописивање одговора се неће вредновати. 

Време за решавање свих задатака је 90 минута. Уколико завршите раније, тихо и 
без ометања других такмичара можете изаћи из учионице. 

Желимо вам пуно успеха у раду! 

 

 

 

 

 

 
Задатке предложили: 
мр Ана Милановић 
мр Јелена Ковачевић-Мајкић 
 
Рецензент: др Љиљана Живковић 



Регионално такмичење из географије за 8. разред, 2008. године 
 
1. Ознакама „а“ и „б“ на скици су означене апсолутна и релативна висина. Којом 
ознаком је представљена која? 
        апсолутна висина            релативна висина 

 
(2x2=4) 

 
2. Које од суседних држава Србије нису чланице Европске Уније? 
 
______________________, ______________________, _________________________, 
______________________, ______________________ 

(5x1=5) 
3. Заокружите нетачну констатацију. 
Србија је: 
а) балканска земља 
б) приморска земља 
в) планинска земља 
г) подунавска земља 

(2) 
 
4. Заокружите тачан одговор. 
Да ли је лети на 35оS обданица дужа од ноћи? 
а) не 
б) да 

(2) 
 
5. Испред тачних тврдњи ставити слово Т, а испред нетачних Н. 
а) Дужина река на картама је приказана у размери __ 
б) Ширина река на картама није представљена у размери __ 
в) Што је размер ситнији, тачност мерења на карти је мања __ 
г) Што је размер ситнији, тачност мерења на карти је већа __ 

(4x1=4) 
 
6. На који начин се обезбеђују средства за финансирање из „државног буџета“? 
______________________________ 

(3) 
 
7. Поређајте наведене организме према њиховом месту у ланцу исхране – бројем 1 
означите онај који је најниже, а бројем 4 онај који је на врху ланца исхране: 
____ славуј 
____ гусеница 
____ трава 
____ рис 

(4x1=4) 
 



Регионално такмичење из географије за 8. разред, 2008. године 
 
8. Како се називају стручњаци који се баве научним проучавањем становништва? 
____________________________ 

(2) 
 
9. На графикону је представљен хидроенергетски потенцијал река у Србији. 
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Који стубић се односи на коју од наведених река? 
_______Велика Морава, ________Дунав, ________Дрина. 

(3x2=6) 
 
10. Допуните реченицу. 
Симбол Националног парка Тара у биљном свету је __________________________, а у 
животињском ____________________________. 

(2x2=4) 
 
11. Заокружите тачан одговор. 
Назив „Јодна бања“ користи се за: 
 
a) Обреновачку бању 
б) Овчар бању 
в) Новосадску бању 
г) Врњачку бању 

(2) 
 
12. Између којих низија се налази Ђердапска клисура? 
__________________________ и __________________________ 
 

(2x2=4) 
13. Допуните реченицу: 
Највише вештачко језеро у Србији је ___________________, а у његовој близини налази 
се и вештачко језеро__________________. 

(2x2=4) 
 
14. Допуните реченицу: 
Највише стално насеље у Србији је __________________, a највиша метеоролошка 
станица у Србији налази са на __________________. 

(2x2=4) 



Регионално такмичење из географије за 8. разред, 2008. године 
 
 
15. У ком делу Србије је површински и процентуално највише заступљена црница? 
_______________________ 

(2) 
 
16. Одлике које се односе на Босут означи са 1, а оне које се односе на Биначку 
Моравицу са 2. 
а) равничарска река __ 
б) вертикална ерозија __ 
в) бочна ерозија __ 
г) ситан и заобљен наносни материјал __ 
д) планинска река __ 
ђ) крупан и незаобљен наносни материјал __ 

(6x1=6) 
 
17. Заокружите тачан одговор. 
На основу положаја извора сировине, град у коме је економски оправдано изградити 
фабрику за производњу каблова је: 
 
а) Бор 
б) Јагодина 
в) Пожега 
г) Косјерић 

(2) 
 
18. Повежите регије и за њих карактеристичне кулинарске специјалитете: 
а) ајвар      Пештерска висораван 
б) штрудла     Западна Србија 
в) Сјенички сир    Јужна Србија 
г) пита од сувих шљива   Војводина 

(4x2=8) 
19. Допуните реченицу: 
Прва хидроелектрана у Србији која је у потпуности радила по систему трофазне 
наизменичне струје подигнута је на реци __________________ код града 
________________. 

 
(2x2=4) 

 
20. Допуните реченицу: 
Ратарска привремена насеља у Војводини називају се ______________, а у Мачви се 
називају _____________. 
 

(2x2=4) 
 

21. Повежите наведене регије са типовима енергетских извора који у њима преовлађују: 
1) Стиг  ____нафта и гас 
2) Подриње ____хидроенергија 
3) Банат ____угаљ 

(3x2=6) 
 
22. Допуните реченицу: 
Налазишта уранијума у Србији налазе се у подручју ___________, а једно време радио 
је и рудник уранијума ___________ код града _____________. 

(3x2=6) 
 



Регионално такмичење из географије за 8. разред, 2008. године 
 
23. Заокружите тачан одговор: 
А) Нафтоносни шкриљци се у Србији експлоатишу: 
a) да 
б) не 
 
Б) Најбоље истражене резерве нафтоносних шкриљаца су у долини: 
а) Сокобањске Моравице 
б) Голијске Моравице 
в) Прешевске Моравице 

(2x2=4) 
 
24. Поред тврдњи које су тачне уписати слово Т, а поред нетачних слово Н. 
 
а) У будућем развоју пољопривреде у Србији тежи се плантажном гајењу воћака и 
винове лозе. ___ 
б) Пиварски јечам за потребе индустрије пива гаји се у Врањској котлини. ___ 
в) „Љуто ћоше“ је популарни шаљиви назив за просторни троугао Хоргош, Нови Сад, 
Кањижа. ___ 
г) Главно подручје за производњу кромпира у Србији је Драгачево. ___ 

(4x2=8) 
 

 
 

 
БРОЈ БОДОВА (100) 

 
 

 
Такмичар је на тесту освојио ___________бодова. 
 
 
 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 
1._______________________________________ 
 
2._______________________________________ 
 
3._______________________________________ 


