7.разред

РЕГИЈЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ

1.упиши у свеску тачан одговор. Аустралија лежи:
а) северно од Екватора и источно од Гринича
б) северно од Екватора и западно од Гринича
в) јужно од Екватора и источно од Гринича
г) јужно од Екватора и западно од Гринича
2. упиши у свеску тачне одговоре. Аустралија се простире у:
а) северном хладном топлотном појасу
б) северном умереном топлотном појасу
в) жарком топлотном појасу
г) јужном умереном топлотном појасу
д) јужном хладном топлотном појасу
3. Заврши реченицу. На првим картама света, док још није откривена и истражена,
Аустралија је приказана као „Terra australis incognita“ што значи
_______________________________________________. упиши у свеску
4. Допуни реченице.
Ако стојимо у Аустралији,
Азија нам је на ___________________, Северна Америка на _________________________,
Африка на ____________________, Јужна Америка на ____________________, а Европа
на_______________________ упиши у свеску
5. У свакој од реченица прецртај једну од две зацрњене речи да би она била тачна.
Аустралија спада у Стари/Нови свет.
Обале Аустралије су разуђене/неразуђене.
Оружје аустралијских урођеника је бумеранг/фризби. упиши у свеску
6. Допуни реченицу.
Обала Аустралије има два полуострва то су _________________ и ____________________,
два залива – ___________________и _____________________
и једно веће острво - ___________________. упиши у свеску
7. У рељефу Аустралије се примећују три целине.

Испред сваке целине напиши бројеве од један до три, тако што ћеш их
поређати по старости.
Број један добиће најстарији делови континента, а број три најмлађи делови континента.
___ западноаустралијска висораван;
___ централни басен;
___ Велике разводне планине; упиши у свеску
8. упиши у свеску тачан одговор.
Аустралију готово по средини пресеца:
а) Екватор
б) северни поларник
в) јужни поларник
г) северни повратник
д) јужни повратник

9. упиши у свеску тачан одговор.
Аустралија је:
а) највлажнији континент
б) најсушнији континент
в) најтоплији континент
г) најхладнији континент
10. упиши у свеску тачан одговор.
Највише кише у Аустралији пада:
а) у централним деловима континента
б) на крајњем северу и западу континента
в) на крајњем северу и југоистоку континента
г) на острву Тасманији
11. Ако је тврдња тачна заокружи слово Т, а ако је нетачна слово Н
Абориџини су староседеоци Аустралије
Први европски досељеници су били копачи злата
Доминантно је становништво беле расе
Главни град Аустралије је Сиднеј
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12. У свакој понуђеној реченици треба да прецрташ по једну од зацрњених речи да би
реченица била тачна
Аустралија је густо/ретко насељени континент.
Већина становника Аустралије живи у градовима/селима.
У пољопривреди доминира сточарство/земљорадња.
Аустралија је богата/сиромашна рудама свих метала. упиши у свеску
13. упиши у свеску тачан одговор.
Највећи град Аустралије је:
а) Сиднеј
б) Мелбурн
в) Перт
г) Бризбејн
14. Океанију чине три велика архипелага (острвске групе).
Повежи архипелаг са значењем његовог имена тако што ћеш

одговарајуће линије.
а) Меланезија
б) Микронезија
в) Полинезија

уписати слово на

___ ситна острва
___ више острва
___ црна острва упиши у свеску

15. Острва Океаније су настала на различите начине. Међу понуђеним врстама острва
убачен је и један уљез. Пронађи га и упиши у свеску
а) континентална острва
б) вулканска острва
в) корална острва
г) еолска острва

РАДИТЕ ПОЛАКО и са РАЗУМЕВАЊЕМ

одговоре уписати СВОЈЕРУЧНО у свеске
ОДГОВОРЕ ПОСЛАТИ
НА e-mail
geoross63@gmail.com
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