
 
 
 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ - ЈУН 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!  

Шта су изобате? 

а) линије које спајају тачке са једнаком дубином    

б) линије које спајају тачке са једнаком надморском висином    

в) линије које спајају тачке са истом географском ширином 

 

 

2. Заокружите тачан одговор! 

Шта је температурна инверзија? 

а) појава да температура ваздуха расте са повећањем надморске висине 

б) појава да температура ваздуха опада са повећањем надморске висине 

в) појава да температура ваздуха остаје константна 

 

 

3. Заокружите тачан одговор!  

На географској карти упоредницима се одређује: 

а) географска дужина     

б) географска ширина        

в) надморска висина 

 

 

4. Заокружите тачан одговор! 

Који је најразуђенији континент? 

а) Азија    

б) Африка   

в) Европа 

 

 

5. Заокружите тачан одговор! 

У којој тачки је Земља најближа Сунцу? 

а) перихел 

б) афел 

в) еклиптици 

 

 

6. Заокружите тачан одговор!  

Који су доминантни хемијски елемети у саставу омотача језгра? 

а) Si и Ni 

б) Fe и Ni 

в) Si и Mg 

 



 

7. Заокружите тачан одговор!  

Анероид је инструмент који се користи за мерење: 

а) температуре ваздуха 

б) ветра 

в) ваздушног притиска 

 

 

8. Заокружите тачан одговор!  

Речну мрежу чине: 

а) главна река 

б) сви водотоци на одређеној територији 

в) све притоке језера 

 

 

9. Заокружите тачан одговор!  

Пасати су ветрови који дувају: 

а) ка екватору 

б) ка суптропским областима 

в) ка половима 

 

 

10. Заокружите тачан одговор!  

Орогеним покретима у Земљиној кори настају: 

а) хорстови и ровови 

б) континенти 

в) морски басени 

 

 

11. Заокружите тачан одговор! 

Хигрометар је инструмент који се користи за мерење: 

а) јачине ветра 

б) ваздушног притиска 

в) релативне влажности ваздуха 

 

 

12. Заокружите тачан одговор! 

Према саставу и настанку, седиментне стене се деле на: 

а) кластичне, органогене, хемијске 

б) класичне, органске, хемијске 

в) органске, минералне, хемијске 

 

 

13. Заокружите тачан одговор!  

Шта су кањони? 

а) широке речне долине  

б) дубоке речне долине вертикалних страна 

в) плитке речне долине стрмих страна 

 

14. Заокружите тачан одговор! 

Назив за Балканско полуострво је турског порекла и означава: 

а) планински венац 

б) реку 

в) увалу 

 

 

 

 

 



15. Заокружите тачан одговор! 

Делиблатска пешчара пружа се правцем: 

а) запад - исток 

б) југоисток - северозапад 

в) север – југ 

 

 

16. Заокружите тачан одговор! 

Којa река припада сливу Егејског мора? 

а) Нишава 

б) Лепенац 

в) Дрина 

 

 

17. Заокружите тачан одговор! 

Планина која се налази у Старовлашко-рашкој области је: 

а) Цер 

б) Фрушка гора 

в) Златибор 

 

 

18. Заокружите тачан одговор! 

Апсолутни минимум температуре ваздуха на територији Републике Србије забележен је: 

а) у околини Сјенице 

б) у околини Ниша 

в) у Делиблатској пешчари 

 

 

19. Заокружите тачан одговор!  

Најзначајнија река на Косову је: 

а) Лим 

б) Ситница 

в) Јужна Морава 

 

 

20. Заокружите тачан одговор!  

Врх Дрманска глава на Језерској планини представља: 

а) највиши врх Косова и Метохије 

б) хидрографски чвор Србије 

в) центар плеистоцене глацијације у Србији 

 

 

21. Заокружите тачан одговор!  

Термални извор са највишом темперературом воде у Србији налази се у: 

а) Нишкој Бањи 

б) Врњачкој Бањи 

в) Врањској бањи 

 

 

22. Заокружите тачан одговор!  

Мањи крајеви: Хомоље, Звижд, Пореч, Ресава, Тимочка крајина и Ђердап припадају: 

а) Карпатској Србији 

б) Власини и Крајишту 

в) Јужном Поморављу 

 

 

23. Заокружите тачан одговор!  

Највиша планина Шумадије је: 

а) Копаоник 

б) Рудник 

в) Голија 

 



 

24. Заокружите тачан одговор! 

Источна краница Бачке је: 

а) Ђердапска клисура 

б) река Тиса 

в) река Сава 

 

 

25. Заокружите тачан одговор! 

Пигмеји, Бушмани, и Хотентоти су групе народа које припадају: 

а) белој раси 

б) монголоидној раси 

в) негроидној раси 

 

 

26. Заокружите тачан одговор!  

Највеће налазиште мермера у Србији се налази на: 

а) Голији 

б) Венчацу 

в) Гочу 

 

 

27. Заокружите тачан одговор!  

Три највећа басена лигнита у Србији су: 

а) Ибарски, Источносрбијански и Костолачки 

б) Косовски, Костолачки и Колубарски 

в) Ртањски, Јелашнички и Косовски 

 

 

28. Заокружите тачан одговор!  

Које од наведених група острва припадају Меланезији? 

а) Папуа Нова Гвинеја 

б) Мадагаскар 

в) Маурицијус 

 

 

29. Заокружите тачан одговор!  

Пољопривреди у ширем смислу припада? 

а) Шумарство 

б) Лов и риболов 

в) Шумарство, лов и риболов 

 

 

30. Заокружите тачан одговор!  

Укупан збир усељених и исељених назива се? 

а) Бруто миграција  

б) Нето миграција 

в) Имиграција 

 

 



ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ - ЈУН 2021. ГОДИНЕ, резултати теста 

 

1. a) линије које спајају тачке са једнаком дубином    

2. a) појава да температура ваздуха расте са повећањем надморске висине 

3. б) географска ширина        

4. в) Европа 

5. а) перихел 

6. в) Si и Mg 

7. в) ваздушног притиска 

8. б) сви водотоци на одређеној територији 

9. а) ка екватору 

10. а) хорстови и ровови 

11. в) релативне влажности ваздуха 

12. а) кластичне, органогене, хемијске 

13. б) дубоке речне долине вертикалних страна 

14. а) планински венац 

15. б) југоисток - северозапад 

16. б) Лепенац 

17. в) Златибор 

18. а) у околини Сјенице 

19. б) Ситница 

20. б) хидрографски чвор Србије 

21. в) Врањској Бањи 

22. а) Карпатској Србији 

23. б) Рудник 

24. б) река Тиса 

25. в) негроидној раси 

26. б) Венчацу 

27. б) Косовски, Костолачки и Колубарски 

28. а) Папуа Нова Гвинеја 

29. в) Шумарство, лов и риболов 

30. а) Бруто миграција 
 


