
Географија 
1.  Крећући се од севера ка истоку, наброј по реду називе држава са којима се Република 

Србија граничи. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

2.  Део географског омотача око планете Земље, који обухвата живи свет на Земљи, назива 

се: 

а) литосфера 
б) биосфера 
в) атмосфера 
г) хидросфера 

3.  Врсте језера повежи са начином њиховог настанка: 

тектонска језера  пресецањем меандра равничарске реке 
ледничка језера  ерозивним  или акумулативним радом ледника у 

удубљењима некадашњих циркова или валова 
речна језера  спуштањем или издизањем Земљине коре 
крашка језера  радом ветрова 
еолска језера  сакупљањем воде у крашким удубљењима 

 

4.  Сва четири годишња доба су присутна у ком топлотном појасу: 

а) жарки топлотни појас 
б) умерени топлотни појас 
в) хладни топлотни појас 

5.  Спој појмове са одговарајућим објашњењем: 

конурбација  насељени део Земље 
урбанизација  негативни природни прираштај, морталитет 
екумена  настанак и развој насеља 
депопулација  спајање више градских области 

 

6.  Природне зоне повежи са њиховим карактеристикама: 

тропска шума  области са обрадивим земљиштем 
саване  област са развијеном речном мрежом, листопадним 

дрвећем и разноврсним животињским светом 
пустиње  травнате заједнице унутар умереног појаса 
суптропска шума  простране равнице обрасле високом травом 
степе  зелена пространства око Екватора прекривен 

високим дрвећем и лијанама 
шуме умереног појаса  најсушније области тропског и умереног појаса 
тундре  ледена зона, где су снег и лед присутни током целе 

године 
поларна пустиња  зона без дрвећа и оштрих зима 

 

7.  Поред топонима напиши један од понуђених појмова: планина, низија, висораван, 

пустиња, мореуз. 

Хималаји __________________________ 
Сахара  _____________________________ 
Дарданели  _________________________ 
Тибет  ______________________________ 

8.  Које три реке граде канал, те повезују неколико земаља Европе, као и Атлантски океан 

са Црним морем? _______________________________________________    



9.  Попуни празна места: 

На територији Србије леве притоке Дунава су ___________ и ____________, а десне 

притоке су _____________, ______________ и ________________. 

Тиса се у Дунав улива код села _________________________, а Тамиш код 

_____________. 

____________  је највећа притока Саве, а настаје спајањем ___________ и ___________ у 

Црној Гори. Колубара се улива у Саву близу ______________. Велика Морава настаје 

спајањем ____________ и _____________ Мораве код _____________. 

Ибар се улива у Западну Мораву код ___________________.    

10.  Језера повежи са њиховим пореклом: 

еолска језера  Русанда, Обедска бара 
ледничка језера  Завојско, Јовачка 
речна језера  Ечка, Власиначко, Ђердапско 
урвинска језера  Палићко, Лудошко 
вештачка језера  Ливадичко, Ђеравичко, Ечка 

 

 


