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ГЕОГРАФИЈА - ДРУГИ РАЗРЕД

1.Кошава је локални ветар. Има _________ правац дувања и доминантан је ветар дувања у 
_________________ (навести област, државу)                                                                                       (1)

2.Коју државу - град Југоисточне Азије зову "Лављи град"____________                                         (1)

3.   На коју азијску земљу подсећа Велика Британија по свом географском положају и клими:
            а) Филипине             б) Јапан в) Малезију                                         (1)  

4. Спој државу са њеним главним градом. Испред главног града напиши број. 

1. Аргентина, 2. Чешка република, 3. Чиле, 4. Нигерија, 5. Колумбија, 6. Канада, 7. Филипини,   8. 
Финска, 9. Перу, 10. Саудијска Арабија

___Абуџа, ___Сантјаго, ___Буенос Аирес, ___Богота, ___Отава, ___Хелсинки,_______, Праг, ___, 
Манила, ___ Лима, ___ Ријад.                                                                                                                   (5)

5. Процес настанка, развоја и ширења градова назива се ______________________                          (1)

6. Највеће река Африке је: ________, настаје спајањем (реке) ________ и ________ код града __________.
(4)

7. Основне биљне заједнице Африке од екватора према повратницима су: _________________, 
________________, _________________ и _________________.                                                            (2)

8. Швајцарска је конфедерација која се састоји од више кантона и држава која има три говорна подручја. 
Која?______________, ______________, _______________________                                                    (1)
 
9.Староседеоци С. Америке су ____________, а Новог Зеланда ___________                                      (2)

10. На Афричком континенту држава највеће површине је _____________ а највећи број становника има 
држава_______________.                                                                                                                               (2)

11. Које континенте раздвајају следећи мореузи: 
_____________________ Баб ел Мандеб _______________________

_____________________ Берингов ____________________________

_____________________ Гибралтарски ________________________

_____________________ Босфорски ________________________                                                           (4)

12. Парана, Парагвај и Уругвај су реке ___________ (навести континент). Њихивим спајањем настаје 
река __________, која се улива у____________________ .                                                                       (3)

13. Спари народе и регије или државе у којима живе: 
1. Абориџини              ____ Аустралија

2. Инуити ____ екваторијална Африка

3. Пигмеји ____ Јужна Африка

4. Бушмани ____ Анди

5. Ајмаре ____ север Канаде                                                                         (5)



14. Плави  Нил истиче из језера ____________________________ које је смештено на 
_______________________ висоравни.                                                                                               (1)

15. Поред наведених главних градова упиши њихове државе:

Парамарибо _____________________________

Куала Лумпур_____________________________

             Улан Батор     _____________________________               

Додома           ___________________________                                                                     (2)

16.  У европи имамо 7 краљевина и 3 кнежевине.Које су то три кнежевине Европе?
_________________,___________________,____________________.                                             (3)

17. Највећи кањон на свету налази се на реци__________________________                               (1)

18. Спари физичко-географске појмове са њиховим називима.
а) лагуна ____ Јорк

б) пустуња ____ Маракаибо

в) река ____ Нефуд

г) висораван ____ Орање

д) полуострво ____ Парикутин

е) вулкан ____ Декан                                                                                         (3)

19. Атоли су:
а) корална острва      б) врста минерала    в) потопљена ушћа                                             (1)

20. Ускршња острва припадају:
а) Меланезијским острвима  б) Полинезијским острвима  в) Микронежанским острвима     (1)

21. Држава са два службена језика су:

    а)Бразил     б) Италија       ц) Кина      д)Канада     е) Француска                                                 (1)

22. Шта је Комонвелт? ___________________________________________________                 (1)

23. Највеће светске резерве нафте налазе се у: 

a)  Источној Азији,   б)  Југоисточној Азији,   в)  Јужној Азији,   г)  Југозападној Азији            (1)

24. Just in time- је пословна политика ______________ (навести земљу) и значи 
      ____________________________________________________________________                 (1)
25. Најнижа континентална тачка на свету је_________________ са ____м., а најнижа континентална 
тачка Европе је ___________________________ са ________ м.                                                   (2)      

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА: 50 

ОСВОЈЕНИ БОДОВИ:____________


