МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
64. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 22. MAJ 2022.

ТЕСТ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
СРЕДЊА ШКОЛА, 2. РАЗРЕД
Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)
Регионални центар за таленте: _________________________________________________
Име и презиме: ______________________________________________________________
Школа: _____________________________________________________________________
Град: __________________________
_________________________
(потпис ученика)

Разред: ________________________
Попуњава комисија
Број бодова:

Време израде теста 90 минута! Тест има 18 задатака. Погрешан одговор не доноси ни
позитивне ни негативне бодове.

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

ГЕОГРАФИЈА - ДРУГИ РАЗРЕД
1. Маријанска острва припадају:
а) Меланезијским острвима
б) Полинезијским острвима
в) Микронежанским острвима

(1)

2. Коју државу - град Југоисточне Азије зову "источни Гибралтар" ____________

(1)

3. На коју европску земљу подсећа Јапан по свом географском положају и клими:

а) Италију
б) Норвешку
в) Велику Британију

(1)

4. Процес настанка и развоја и ширења градова назива се ______________________

(1)

5.Четири највеће реке Африке су: ________, __________, ___________и __________.

(4)

6. Основне биљне заједнице Ј.Америке од екватора према повратницима су: _________________,
________________, _________________ и _________________.
(4)
7. Све велике светске религије су настале на простору _____________________________. (1)
8. Староседеоци Ј.Америка су ____________, а Новог Зеланда ___________

(2)

9. Град три религије је Јерусалим и у њему су настале следеће религије:
________________, ___________________, __________________.
(3)
10. Које континенте раздвајају следећи мореузи:
_____________________ Баб ел Мандеб _______________________
_____________________ Берингов ____________________________
_____________________ Гибралтарски ________________________
_____________________ Дарданели ________________________

(4)

11. Кроз Месопотамску низију теку реке ________ и __________.
Њихивим спајањем настаје _________________________ река.

(2)

12. Спари народе и регије или државе у којима живе:
1. Африканери
____ Средња Африка
2. Пигмеји

____ Атласке планине

3. Бербери

____ јужна Африка

(3)

13. Поред наведених главних градова упиши њихове државе:
Виљнус________________________________
Монтевидео_____________________________
Катманду

_____________________________

Џакарта___________________________________

(4)

14. Наведи највеће пустиње у централној Азији: _______________, ___________________,
____________________ .
(3)
15. Наведи највеће и најпознатије водопаде Африке_______________________

(1)

16. Спари физичко-географске појмове са њиховим називима.
а) лагуна
____ Дарлинг
б) пустуња

____ Маракаибо

в) река

____ Дахна

(3)

17. Атоли су:
а) корална острва
б) врста минерала
в) потопљена ушћа

(1)

18.У ком правцу се креће брод, ако се у току пловидбе мења само географска дужина а
ширина остаје иста? ________________________________________________________. (1)

