
 
 
 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

 

Напомена: у току тестирања није дозвољено коришћење било каквих помагала као што су књиге, 

приручници, џепни рачунари, мобилни телефони и сл. Такође, строго је забрањено и било какво 

обележавање теста. Тест се попуњава искључиво плавом хемијском оловком. Непоштовање ових правила 

доводи до дисквалификације кандидата. Не признају се одговори који су прецртани или исправљени. 

Такође, не признају се одговори који су написани обичном оловком. У фази оцењивања теста, тест је под 

шифром тако да је обезбеђена потпуна анонимност кандидата. Свако питање на тесту носи 2 (два) бода. За 

било који одговор који се разликује од решења кандидат добија 0 (нула) бодова. 

 

 

 

1. Заокружите тачан одговор!  

Изонефе су: 

а) Линије које на карти повезују места једнаке сланоће 

б) Линије које на карти повезују места једнаке облачности 

в) Линије које на карти повезују места са једнаком дубином мора 

 

 

2. Заокружите тачан одговор! 

Пампас је: 

а) Назив за степе у Северној Америци 

б) Назив за степе у Јужној Америци 

в) Назив за степе у Украјини и Русији 

 

 

3. Заокружите тачан одговор!  

Пасати су:  

а) Стални ветрови     

б) Периодични ветрови        

в) Локални ветар 

 

 

4. Заокружите тачан одговор! 

Простор у басену реке Јангцекјанг припада: 

а) Јапану 

б) Кини 

в) Кореји 

 

 

5. Заокружите тачан одговор! 

Западну обалу Африке запљускују воде: 

а) Тихог океана 

б) Индијског океана 

в) Атлантског океана 

 

 

 

 

 

 

 



6. Заокружите тачан одговор!  

Цивилизација Ацтека развијала се у: 

а) Центалној Америци 

б) Јужној Америци 

в) Северној Америци 

 

 

7. Заокружите тачан одговор!  

Која планина од наведених припада Карпатској Србији? 

а) Бесна Кобила 

б) Тара 

в) Бељаница 

 

 

8. Заокружите тачан одговор!  

Која се од наведених пећина налази у Источној Србији? 

а) Стопића пећина 

б) Ресавска пећина 

в) Ушачка пећина 

 

 

9. Заокружите тачан одговор!  

Која се клисура налази у долини Јужне Мораве? 

а) Овчарско-Кабларска 

б) Грделичка 

в) Горњачка 

 

 

10. Заокружите тачан одговор!  

Анероид је инструмент који се користи за мерење: 

а) температуре ваздуха 

б) ветра 

в) ваздушног притиска 

 

 

11. Заокружите тачан одговор! 

Који мореуз повезује Тихи и Атлантски океан? 

а) Коринтски 

б) Суецки 

в) Панамски 

 

 

12. Заокружите тачан одговор! 

Староседеоци Аустралије су: 

а) Абориџини 

б) Маори 

в) Маври 

 

 

13. Заокружите тачан одговор!  

Шта су клисуре? 

а) широке речне долине  

б) дубоке речне долине вертикалних страна 

в) плитке речне долине стрмих страна 

 

 

 

 

 



14. Заокружите тачан одговор! 

Која од наведених акумулација се налази на Западној Морави? 

а) Бајина Башта 

б) Кокин Брод 

в) Међувршје 

 

 

15. Заокружите тачан одговор! 

Која периода не припада мезозоику? 

а) Јура 

б) Перм 

в) Тријас 

 

 

16. Заокружите тачан одговор! 

Колико има степени западне географске дужине? 

а) 45 

б) 90 

в) 180 

 

 

17. Заокружите тачан одговор! 

Ненасељени део Земљине површине зове се: 

а) Анекумена 

б) Екумена 

в) Субекумена 

 

 

18. Заокружите тачан одговор! 

Деловањем глацијалне ерозије настају: 

а) Циркови 

б) Вртаче 

в) Шкрапе 

 

 

19. Заокружите тачан одговор!  

Источно од реке Дичине, Љига и Колубаре простире се: 

а) Шумадија 

б) Западна Србија 

в) Космет 

 

 

20. Заокружите тачан одговор!  

Највећа десна притока Јужне Мораве је: 

а) Нишава 

б) Топлица 

в) Лепенац 

 

 

21. Заокружите тачан одговор!  

Ако се ваздушне масе настале изнад копна зову континенталне, како се зову оне настале изнад мора: 

а) Маритимне 

б) Морске 

в) Влажне 

 

 

22. Заокружите тачан одговор!  

Језеро Балатон највеће је језеро у: 

а) Бугарској 

б) Мађарској 

в) Италији 

 



 

23. Заокружите тачан одговор!  

Бушмани су народ који припада: 

а) Негроидној раси 

б) Жутој раси 

в) Белој раси 

 

 

24. Заокружите тачан одговор! 

Највеће налазиште мермера у Србији се налази на: 

а) Копаонику 

б) Старој планини 

в) Венчацу 

 

 

25. Заокружите тачан одговор! 

Црвени чот је најпознатији врх планине: 

а) Кукавице 

б) Таре 

в) Фрушке горе 
 

 

26. Заокружите тачан одговор!  

Које од наведених језера је према настанку еолског типа? 

а) Лудошко 

б) Борско 

в) Власинско 

 

 

27. Заокружите тачан одговор!  

Која од наведених стена припада карбонатној групи? 

а) Гранит 

б) Кречњак 

в) Шкриљац 

 

 

28. Заокружите тачан одговор!  

У ком делу Србије се налазе Карпатско-балканске планине? 

а) Северном 

б) Западном 

в) Источном 

 

 

29. Заокружите тачан одговор!  

Долином које реке до територије Србије допиру утицаји Јадранског мора? 

а) Белог Дрима 

б) Саве 

в) Млаве 

 

30. Заокружите тачан одговор!  

Укупан збир усељених и исељених назива се? 

а) Бруто миграција  

б) Нето миграција 

в) Имиграција 

 

 



ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, резултати 

теста 

 

1. б) Линије које на карти повезују места једнаке облачности 

2. б) Назив за степе у Јужној Америци 

3. а) Стални ветрови     

4. б) Кини 

5. в) Атлантског океана 

6. а) Центалној Америци 

7. в) Бељаница 

8. б) Ресавска пећина 

9. б) Грделичка 

10. в) ваздушног притиска 

11. в) Панамски 

12. а) Абориџини 

13. б) дубоке речне долине вертикалних страна 

14. в) Међувршје 

15. б) Перм 

16. в) 180 

17. а) Анекумена 

18. а) Циркови 

19. а) Шумадија 

20. а) Нишава 

21. а) Маритимне 

22. б) Мађарској 

23. а) Негроидној раси 

24 в) Венчацу 

25. в) Фрушке горе 

26. а) Лудошко 

27. б) Кречњак 

28. в) Источном 

29. а) Белог Дрима 

30. а) Бруто миграција 
 


