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64. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 22. MAJ 2022.

ТЕСТ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
СРЕДЊА ШКОЛА, 3. 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 20 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. Прочитај следеће реченице.
Заокружи слово „Т” ако је тврдња тачна или слово „Н” ако је тврдња нетачна.
a) Са порастом надморске висине за 100m, температура расте за 0,6⁰ C.
б) Река Драговиштица настаје спајањем Љубатске и Божичке реке.
в) Врањска бања има хипертермалну воду.

Т Н
Т Н
Т Н

(3)

2. Подвуци делатности квартарног сектора привреде:
индустрија

просвета

услужно занатство

банкарство

лов и риболов

шумарство

култура
грађевинарство
(2)

3. Заокружи словa испред тачних одговора.
Друмски гранични прелази према Црној Гори су:
а) Јабука б) Бродарево в) Гостун г) Бадовинци д) Котроман

(2)

4. Заокружи „ДА“ ако је тврдња тачна или „НЕ“ ако је тврдња нетачна.
a
) Примарни тип вегетације на гајњачама су храстове шуме.
канал део је пловне мреже Велике Мораве.
ДА НЕ
в) Први објекти геонаслеђа у Србији заштићени су 1948. године.

ДА НЕ б) Мали Бачки

(3)

ДА НЕ

5. Допуни:
Река ....................................... настаје спајањем Обнице и Јабланице узводно од Ваљева.

(1)

6. Клисура реке Трешњице налази се код:
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Чачка
б) Косјерића
в) Љубовије
г) Ваљева

(1)

7. Заокружи слово испред облика рељефа у Источној Србији који је најмлађи по постанку.
a) Горњачка клисура
б) Алувијална раван Тамиша
в) Пећина Церемошња
8. Допуни:
Највиша тачка Шумадије је ............................................. са висином од .........................метара.

(1)

(2)

9. На којој надморској висини се налази горња граница шума у Србији?
Заокружи слово испред тачног одговора.
(1)

а) 1.500 – 1.700 m
б) 1.900 – 2.100 m
в) 2.400 – 2.600 m
10. Угаљ се експлоатише на простору Србије од:
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 1804. године
б) 1824. године

в) 1900. године
г) 1935. године

(1)

11. Повежи планине са планинским системима којима припадају, тако што ћеш на црту
уписати одговарајућа слова.
_____ Жељин

а) Шарске планине

_____ Жљеб
_____ Јавор

б) Копаоничке планине
в) Шумадијске планине

_____ Коритник
_____ Рудник

(5)

г) Старовлашке планине
д) Проклетијске планине

12. Подвуци
микрорегије које не припадају Источној Србији:

(2)

Гружа Ђердап Звижд Заплање Левач Пореч
13. Повежи појмове са процесом који је утицао на њихов настанак, тако што ћеш на црту
уписати одговарајуће слово.
а) Руговска клисура
б) Тителска лесна зараван

______ вулканизам
______ крашка ерозија

в) Островица

______ раседање

г) Церемошња

______ еолска акумулација

д) Варденик

(5)

______ ледничка и речна ерозија

14. Допуни:
Планина Шумадије позната по експлоатацији мермера је........................................

(1)

15. Подвуци „уљеза
”:
ландрас јоркшир дурок мангулица праменка хемпшир

(1)

16. Допуни:
У подножју планине Рогозне налази се град ..............................., а
у подножју планине Рудник налази се град ....................................

(2)

17. Која клисура није део композитне долине Јужне Мораве?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Багрданска клисура
б) Грделичка клисура
в) Печењевачко сужење

(1)

г) Сталаћка клисура
18. Допуни:
Руда гвожђа се у Србији не експлпоатише због..........................................................................

(2)

.........................................................................................................................................................
19. Наведи две реке Егејског слива:
1) .....................................................
2) ......................................................
20. Подвуци басене
мрког угља:
Ибарски Алексиначки Костолачки Косовски Сокобањски Тимочки

(2)

(2)

