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63. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 30. MAJ 2021.

Т Е С Т  И З  Г Е О Г Р А Ф И Ј Е
СРЕДЊА ШКОЛА, III 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 – 3. РАЗРЕД

1. Заокружи слово испред тачних одговора.
    
Друмски гранични прелази према Босни и Херцеговини су:  

а)  Градина  б)  Бродарево  в)  Богојево  г)  Бадовинци  д) Котроман

2. Подвуци делатности терцијарног сектора привреде:

индустрија            здравство                банкарство               култура 

услужно занатство          лов и риболов         шумарство        грађевинарство
 
                                                                    
3. Допуни:

  У којим градовима се налазе следећи аеродроми:

„Никола Тесла“ ________________________

„Морава“  _____________________________

„Поникве“ ____________________________

4. Заокружи тачан одговор:

  Смоница је тип земљишта који се формира на глиновитој подлози.          ДА   НЕ
  Србија нема ни једну домаћу пловну реку.                                                 ДА   НЕ
  Река Ибар извире из Жагубичког врела.                                                     ДА   НЕ

5. Заокружи тачан одговор:

Српски музеј хлеба у месту Пећинци налази се у:   а) Банату   б) Бачкој   в) Срему  

 
6. Допуни:

Руда алуминијума назива се ___________________, а руда олова и цинка _______________.

(1)

(3)

(2)

(3)

(2)

(2)



7. Распореди угљеве према енергетској вредности:

лигнит, антрацит, мрки угаљ, камени угаљ, тресет

Највећа енергетска вредност:  __________________________________________

Средња енергетска вредност:  __________________________________________

Мала енергетска вредност:     __________________________________________
     

8. Заокружи слово испред тачног одговора:

 Ландрас је раса:     а)  овце      б)   козе      в) свиње    г)  говеда 

9. Допуни:

Биљка од које су прављене вреће, ужад и одећа назива се  __________________________. 

10. Заокружи слово испред тачног одговора.
Прва парна машина у Србији се појавила:

а) у Београду, 1900. године                       в) у Београду, 1849. године
б) у Нишу, 1890. године                            г) у Нишу, 1839. године

   
11. Поред имена река упиши назив одговарајућег морског слива:

а) Ереник ____________________                в) Клина ________________________

б) Јадар ______________________               г) Пчиња ________________________

12.  Заокружи слово испред тачног одговора.
       Позамантерија је саставни део: 

       а) индустрије намештаја                в) прехрамбене идустрије

       б) текстилне индустрије                г) хемијске индустрије

13. На линијама поред следећих географских локалитета упишите одговарајуће бројеве:

Стари Колашин  _______                        1)  слив реке Бјелице

Сиринићка Жупа  ______                        2) извориште Ибра
Драгачево  ______                                    3) горњи ток Лепенца

(3)

(1)

(1)

(5)

(1)

(4)

(1)



14. Заокружи слово испред тачног одговоара.

„Пимнице” су:

а) фабрике пива       в) фабрике безалкохолних пића 

б) винске куће         г) законом заштићене врсте птица

15. Допуни:

 Завојско језеро се налази на реци _________________ и по постанку је ____________________. 
  
      
16. Заокружи слово испред тачног одогвора:

Шумадија је добила назив по вишевековним шумама углавном:

а) храста сладуна            в) храста медунца       д) храста лужњака

б) храста цера                 г) храста китњака        ђ) храста плутњака

17. Допуни:

„Метохијске Плитвице“ су 16 степенасто поређаних језера на реци __________________.

                                                                     
18. Заокружи слово испред тачног одговора.

Термоелектрана „Никола Тесла“ налази се у близини:
 
а) Пожаревца                           г) Панчева

б) Обреновца                           д) Смедерева

19. Наведи пет река на територији Метохије које у називу имају придев „бистар“ (указује на 
бистру и чисту воду) :

1) __________________________

2) __________________________

3) __________________________  

4) __________________________

5) __________________________ (5)

(2)

(1)

(1)

(1)



20. Допуни:

Највиша тачка Вршачких планина и Војводине је _________________ висине _____________.

21. Допуни:

Највиши врх Србије је _________________, а најнижа континентална тачка ______________

____________________.

22. Допуни:

Основна житарица у исхрани је ________________________________.

23.  Допуни:

„ Град џинса“ је ____________________, а „град ћилима“ _____________________.

24. Допуни:

 Највећи басени лигнита у Србији су:

а) _____________________   б) _____________________  в) ______________________

25. Допуни:

Бања Кањижа припада _______________________бањској зони,

 а бања Клокот________________________бањској зони.

Mаксималан број бодова: 50

Освојени бодови:____________

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)


