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Т Е С Т  И З  Г Е О Г Р А Ф И Ј Е
СРЕДЊА ШКОЛА, I РАЗРЕД

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: _________________________________________________

Име и презиме: ______________________________________________________________

Школа: _____________________________________________________________________

Град: __________________________ Разред: ________________________

_________________________ Попуњава комисија

(потпис ученика) Број бодова:
Време израде теста 90 минута! Тест има 25 задатака. Погрешан одговор не доноси ни

позитивне ни негативне бодове.

Тест урадила: Милијана Богдановић, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево 
Рецензент: Зорица Помар, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево



ГЕОГРАФИЈA – 1. РАЗРЕД

1. Заокружи слово испред тачног одговора.
  
Ера у којој живимо почела је пре око:
       
а) 250 милиона година  б) 2,5 милиона година  г) 66 милиона година   д) 2,5 милијарде година

2.  На линије поред географских појмова упиши одговарајућа слова:

       Омотач Земљиног језгра __________      а) 84% запремине Земље     г)  SiMa    

       Земљино језгро __________                    б) SiAl                                   д) 1% запремине Земље

       Земљина кора  ________                          в) NiFe                                   ђ) 15% запремине Земље
  
                          

3. Подвуци топле морске струје:
 

    ХУМБОЛТОВА          ЛАБРАДОРСКА                ГОЛФСКА                 КАНАРСКА          КУРОШИО
                                                                   
                                                              

4. Разврстај следеће стене: глина, андезит, диорит, кварцит, шљунак, перидотит, гипс, лес

Магматске:________________________________________________________________

Седиментне:______________________________________________________________

Метаморфне:_______________________________________________________________

5. Подвуци појмове који су у вези са вулканизмом:

КАЛДЕРА         КРЕЧЊАК             КАРБОН              КРАТЕР             КАЊОН
  

6. Допуни:

Рељеф на Земљи настао је заједничким радом __________________ и __________________ сила.
    (1)

(2)

(4)

(2)

(3)

(1)



7. Реши асоцијацију:

    звекара                    накит
    леденица                 када

          
    ___________    и     ____________   су примери за __________________ ерозију .                

8. Допуни: 

  Дине у облику полумесеца називају се ________________________ .
                                                                                                        
                                
                                                                         
9. Заокружи слово испред тачног одговора.

Најмању ротациону брзину имају тачке које се налазе на:    
                                                       
а) екватору         б) повратницима       в) поларницима     г) половима                               

       
    
10. Наведи четири физичке особине минерала:

__________________   ___________________    ___________________    __________________
     

11.  Допиши други назив:

        Земљина кора ___________________        Квартар ___________________

12. Допуни:
  
    Магма која избија на Земљину површину назива  се __________________________ .
        
   
13. Поред назива климатског елемента допиши одговарајуће слово:

    температура ваздуха  ________                              а) изонефе
                                                                                       б) изобаре
    облачност _________                                               в) изотерме
                                                                                       г)  изохијете
    инослација ________                                               д) изохеле
                                                                                       ђ) изотахе
  
          (3)

(1)

(2)

(2)

(1)

(1)

(3)



14. Поређај наведене шумске заједнице почевши од полова ка екватору:
      макије, тајге, листопадне шуме, тропске кишне шуме

_________________    ____________________    __________________      __________________

15. Допуни:

Скала за одређивање тврдоће минерала назива се __________________________________.

     
16. Заокружи слово испред тачног одговора.

Област распорстрањења неке биљне или животињске врсте назива се:   

а) атол      б) ареал     в) архипелаг

17. Допуни:

Место на коме је ослобођена енергија земљотреса назива се ______________________________ .

 18.  Заокружи слово испред тачног одговора.

Жива бића насељавају атмосферу до висине од:

а) 20km       б) 12km         в) 9 km        г) 18km

19. Заокружи појмове који не припадају наведеним низовима:
               (у сваком реду по један)

а)  барограф, анемометар, плувиограф, сеизмограф, хигрограф
   
б)   кварц,  дијамант,  талк,  пирит,  дацит, корунд

в)  перм,  карбон,  девон,  тријас,  силур, ордовицијум                                                                

20. Поред назива абиотичких фактора допиши одговарајући број:

            едафски    _______                             1. нагиб
            орографски _______                          2. светлост
            климатски  _______                           3. земљиште

                                                 4. надморска висина
(4)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)



21. Заокружи слово испред тачног одговора

    Од укупне запремине хидросфере, воде на копну чине:

     а) око 1%   б)  око 3%     в) око 7%     г) око 10%
       
      
22. Разврстај следеће појмове:  валов, чеона морена, цирк, терминални басен

23.  Повежи појмове тако што на празне линије уписати одговарајуће слово:

  а) Сунце је у зениту над екватором.                                     _______ 4. јул

  б) Земља је најближа Сунцу.                                                _______ 4. јануар

  в) Земља је најудаљенија од Сунца.                                    ________ 22. децембар

  г) Сунце је у зениту над јужним повратником.

  д) Најдужа обданица је на северној хемисфери
(3)

(4)

(1)



24. Заокружи слова испред тачних одговора. 
     
У којим државама Сунчеви зраци никада не могу падати под правим угловм?

а) у Еквадору   б) у Финској   в) у Индији    г) у Етиопији   д) у Монголији  ђ) у Мексику

25. Заокружи слово испред тачног одговора.

   Које од наведених мора има највећи салинитет?

  а) Црвено море

 б) Црно море

 в) Кaрско море

 г) Корално море

Mаксималан број бодова: 50

Освојени бодови:____________

(1)

(2)


