Збирка задатака за малу матуру – градиво 8. разреда
КЛИМА СРБИЈЕ
1.Тренутно стање климатских елемената изнад неког места називамо ___________________.
2.Вишегодишње стање климатских елемената изнад неког места називамо __________________.
3.Наведени су климатски елементи и климатски фактори. Разврстај их тако што ћеш на линије поред њих
написати слово Ф за климатске факторе, а слово Е за климатске елементе.
географска ширина ___;
инсолација
___;
морске струје
___;
рељеф
___;
надморска висина ___;

распоред копна и мора ___;
ветрови
___;
вегетација
___;
падавине
___;
ваздушни притисак
___;

правац пружања планина
влажност ваздуха
облаци и облачност
температура ваздуха

___;
___;
___;
___;

4.Који се метеоролошки елементи, који утичу на време и климу, приказују клима-дијаграмом?
________________________ и __________________________.
5.На левој страни дате су одлике ваздушних маса које продиру у нашу земљу, а на десној страни правци
одакле оне долазе. Повежи их уписујући бројеве на линије.
1.топле ваздушне масе
2.хладне ваздушне масе
3.влажне ваздушне масе

___ са севера и истока;
___ са запада;
___ са југа;

6.Панонско-континентална клима у нашој земљи заступљена је до:
а) 200 м надморске висине;
в) 800 м надморске висине;

б) 600 м надморске висине;
г) 1.100 м надморске висине;

Заокружи слово испред тачног одговора.
7. Умерена континентална клима у нашој земљи заступљена је до:
а) 200 м надморске висине;
в) 800 м надморске висине;

б) 600 м надморске висине;
г) 1.100 м надморске висине;

Заокружи слово испред тачног одговора.
8. Планинска клима у нашој земљи заступљена је од:
а) 200 м надморске висине;
в) 800 м надморске висине;

б) 600 м надморске висине;
г) 1.100 м надморске висине;

Заокружи слово испред тачног одговора.
9.Спари типове климе с крајевима у којима су заступљени уписивањем одговарајућег слова на линије:
а) Шумадија
б) Банат
в) Хајла

___ панонско-континентална;
___ умерено континентална;
___ планинска;

10.Заокружи тачан одговор. Количина падавина опада:
а) од севера ка југу;
б) од југозапада ка североистоку;
в) од североистока ка југозападу;

11.У левој колони су дати неки ветрови а у десној њихова врста. Повежи их уписујући одговарајуће слово на
дате линије.
а)западни ветрови
б)монсуни
в)кошава
г)пасати

____ локални ветар;
____ стални ветар;
____ периодични ветар;

ВОДЕ СРБИЈЕ – РЕКЕ И ЈЕЗЕРА
12.Реке Србије отичу у три слива. То су ___________________,_____________________ и ________________
слив.
13.Повежи реку са сливом коме припада уписујући одговарајуће слово на линије:
а) Тимок
в) Ибар
д) Дрина
е) Пчиња
з) Мируша

б) Тиса
г) Лепенац
ђ) Бели Дрим
ж) Неродимка
и) Пећка Бистрица

_______ слив Јадранског мора;
_______ слив Егејског мора;
_______ слив Црног мора;

14.У левој колони наведена су имена река, а у десној регије кроз које оне протичу. Спари их уписујући
одговарајући број на линије.
1.Ситница
2.Мируша
3.Пек
4.Млава
5.Нера
6.Ресава

___ Банат;
___ Стиг;
___ Косовска котлина;
___ Метохијска котлина;
___ Браничево

15. У левој колони наведена су имена река, а у десној регије кроз које оне протичу. Спари их уписујући
одговарајуће слово на линије.
а) Сава
б) Расина
в) Лепенац
г) Мируша
д) Нишава

___ Жупа
___ Косовска котлина;
___ Срем;
___ Поморавље;
___ Бачка
___ Метохијска котлина;

16.У долини Пека налазе се мање регије:
а) Браничево

б) Хомоље

в) Звижд

г) Црноречје

Заокружи слово испред тачних одговора.
17. У долини Млаве налазе се мање регије:
а) Стиг

б) Хомоље

в) Звижд

г) Црноречје

Заокружи слово испред тачних одговора.
18.Допиши рекама њихове клисуре.
а) Лепенац
_________________________
б) Јужна Морава
_________________________
в) Дунав
_________________________
д) Пећка Бистрица
_________________________

19.Ибар је десна притока Западне Мораве.
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20.Ако је тврдња тачна заокружи слово Т, а ако је нетачна слово Н.
а)Највећа притока реке Саве у нашој земљи је Тиса
б)Западна и Јужна Морава код Сталаћа граде Велику Мораву
в)Северни део Косовске котлине одводњава Ситница
г)Највећа притока реке Лим је Увац
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21.На левој страни дата су језера, а на десној начин њиховог настанка. Повежи их уписујући слово на
линије.
а)Ђердап
б) Палић
в) Обедска бара
г) Ђеравичко језеро
д)Завојско језеро

___ ледничко
___ урвинско
___ вештачко
___ речно
___ еолско

22.Заокружи тачан одговор. Биначка Морава и Прешевска Моравица састају се код:
а) Бујановца;

б) Врања;

в) Лесковца;

г) Сталаћа;

23.Допуни реченицу. Велики Тимок настаје од _________ и ___________ Тимока који се састају код града
______________.
24. Заокружи тачан одговор . Река Лим се улива у Дрину на територији:
а) Босне и Херцеговине;

б) Црне Горе;

в) Србије;

25.Допишите реке које недостају.
а)Лаб, Ситница,________, Западна Морава, Велика Морава, Дунав;
б)Биначка Морава, __________________, Велика Морава, Дунав;
в)Увац, Лим, __________, Сава, Дунав;
26.Колико у нашој земљи има природних области?
а)три;

б) две;

в)четири;

27.Зокружи тачан одговор. Изнад појаса храстових шума налази се појас
а)планинских пашњака;

б)воћњаци и виногради;

в)букове шуме;

28.Заокружи тачан одговор. Врба, јова и топола настањују:
а)алувијалну раван;

б)долинске стране;

в)шкрапе;

г)пешчаре;

29.Заокружи тачне одговоре. Где су у Панонској низији сачуване шуме храста?
а)у Делиблатској пешчари;
г)на Вршачким планинама;

б)у долинама река;
д)на лесним заравнима;

в)на Фрушкој гори;

30.Наведене су животиње Панонске и Планинске области. Издвој планинске врсте тако што ћеш
заокружити слова испред тачних одговора.
а)хрчак;

б)фазан;

в)дивокоза;

г)пловка;

д)орао;

