7.разред РЕГИОНАЛНИ ПРЕГЛЕД СВЕТА

1. Са леве стране су дати континенти, а са десне неке њихове одлике. Повежи их уписујући слова на
одговарајуће линије.
а) Европа
б) Азија
в) Африка
г) Америка
д) Антарктик
ђ) Аустралија

___ највећи континент
___ најтоплији континент
___ најсувљи континент
___ најхладнији континент
___ наш континент

2. Са леве стране су дати континенти, а са десне неке њихове одлике. Повежи их уписујући одговарајућа
слова на линије.
а) Африка
___ „бели“ континент
б) Азија
___ „црни“ континент
в) Европа
___ „жути“ континент
3. Повежи планине са њиховим врховима уписујући слова на одговарајуће линије.
а) Аустралијски Алпи
б) Алпи
в) Аљаске планине
г) Кавказ
д) Хималаји

___ Елбрус
___ Мек Кинли
___ Кошћушко
___ Монт Еверест
___ Мон Блан

4. Повежи залив са континентом уписујући одговарајућа слова на линије.
а) залив Ла Плата
___ Европа
б) Бискајски залив
___ Африка
в) Карпентаријски залив
___ Азија
г) Гвинејски залив
___ Северна Америка
д) Бенгалски залив
___ Јужна Америка
___ Аустралија
5. Смести острва у одговарајући океан или море уписујући слова на одговарајуће линије.
а) Кипар
___ Атлантски океан
б) Сахалин
___ Индијски океан
в) Шри Ланка
___ Велики Тихи Океан
г) Исланд
___ Средоземно море
6. Лево су дата полуострва, а десно континенти којима та полуострва припадају. Повежи их уписујући
бројеве на одговарајуће линије.
1. Арабијско полуострво
2. Сомалијско полуострво
3. полуострво Лабрадор
4. Полуострво Јорк
5. полуострво Бретања

___ Северна Америка
___ Аустралија
___ Европа
___ Африка

7. Повежи вулкане са земљом у којој се налазе уписујући слова на одговарајуће линије.
а) Фуџијама
___ Италија
б) Хекла
___ Мексико
в) Етна
___ Кенија (Танзанија)
г) Оризаба
___ Исланд
д) Аконкагва
___ Јапан
ђ) Килиманџаро
___ Аргентина
8. Повежи планину са континентом на коме се налази уписујући број на одговарајуће линије.
1. Апалачи
___ Африка
2. Атлас
___ Европа
3. Алтај
___ Азија
4. Анди
___ Северна Америка
5. Алпи
___ Јужна Америка
9. Повежи реке, дате са леве стране, са континентима, датим са десне стране, уписујући слова на линије.
а) Нигер
___ Јужна Америка
б) Рајна
___ Азија
в) Мари
___ Европа
г) Тарим
___ Северна Америка
д) Колумбија
___ Африка
ђ) Парана
___ Аустралија
10. Ако је тврдња тачна заокружи слово Т, а ако је нетачна слово Н.
Висораван Тибет лежи у централној Азији, северно од Хималаја
Висораван Анадолија припада полуострву Мала Азија
Висораван Патагонија се пружа на југу Африке
Језерска висораван лежи на истоку Јужне Америке

Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н

11. Повежи низије дате са леве стране, са континентима на десној стране уписујући бројеве на
одговарајуће линије.
1. Туранска низија
2. Прибалтичка
3. Мозамбичка
4. Гран Чако
5. Мисисипска

___ Европа
___ Јужна Америка
___ Азија
___ Африка
___ Аустралија

12. Заокружи тачан одговор. Највећу површину слива на свету има река:
а) Конго
б) Амазон
в) Мисисипи
г) Јангценкјанг

13. Са леве стране су дате реке, а са десне низије којима теку. Повежи их уписујући слова на линије.
а) Јенисеј
б) Аму Дарја
в) Ганг
г) Амазон
д) Волга
ђ) Дунав
е) Хоангхо
ж) Еуфрат

___ Месопотамија
___ Источноевропска
___ Западносибирска
___ Кинеска
___ Хиндустанска
___ Амазонска
___ Панонска
___ Туранска

14. Повежи језеро са континентом на коме се налази.
а) Аралско језеро
б) језеро Титикака
в) Ерово језеро
г) језеро Тангањика
д) језеро Ладога
ђ) језеро Онтарио

___ Аустралија
___ Африка
___ Азија
___ Северна Америка
___ Јужна Америка
___ Европа

15. Смести пустињу на одговарајући континент уписивањем бројева на линије.
1. Сахара
2. Атакама
3. Долина смрти
4. Тар
5. Кизилкум
6. Калахари
7. Викторијина пустиња
8. Руб ел Кали (Хали)

_____ Јужна Америка
_____ Азија
_____ Африка
_____ Европа
_____ Аустралија
_____ Северна Америка

16. Повежи елементарне непогоде и катастрофе и крајеве у којима се јављају.
а) Сахел
б) Чиле
в) Канзас
г) Хоншу
д) Хаваји

___ земљотреси
___ вулкани
___ суша
___ цунами
___ торнадо

17. У левој колони су дати неки облици рељефа, а у десној начин њиховог настанка. Повежи их уписујући
слова на одговарајуће линије.
а) Апалачи
б) Кордиљери
в) Канадски штит

___ набирање Земљине коре
___ таложење ледничких и речних наноса
___ раседање Земљине коре

18. Са леве стране су дати неки староседеоци, а са десне континенти где су живели и/или живе. Повежи их
уписујући бројеве на одговарајуће линије.
1. Дравиди
2. Маори
3. Инуити
4. Маје
5. Абориџини
6. Инке
7. Туарези

___ Средња Америка
___ Африка
___ Азија
___ Аустралија
___ Јужна Америка
___ Нови Зеланд
___ Северна Америка

