Збирка задатака за малу матуру – градиво 8. разреда
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
1.Србија се налази:
а)северно од Екватора и западно од Гринича;
б)јужно од Екватора и источно од Гринича;
в)северно од Екватора и источно од Гринича;
г)јужно од Екватора и западно од Гринича;
Заокружи слово испред тачног одговора.
2.По свом географском положају Србија је:
а)Балканска;

б) Панонска;

в) Црноморска;

г) Подунавска;

д) Средњоевропска земља;

Прецртај појам који нарушава логички низ.
3.Допуни реченицу.
Србија припада _______________________________ часовној зони.
4.Заокружи тачан одговор. Србија лежи у:
а)северном умереном топлотном појасу;
б)јужном хладном топлотном појасу;
в)жарком топлотном појасу;
г)северном хладном топлотном појасу;
5.Пажљиво прочитај дате реченице и прецртај нетачне изјаве.
а)Србија се налази у западној/источној Европи.
б)Србија се налази у северној/јужној Европи.
6.Допиши имена држава у које ћемо ући преко наведених граничних прелаза:
а)Градина - __________________;
б)Хоргош - __________________;
в)Ватин __________________;
г)Батровци - __________________;
7.Лево су дати неки од граничних прелаза а десно земље у које се преко њих улази. Повежи их уписујући
одговарајући број на дате линије.
1.Прешево
2.Келебија
3.Љубовија
4.Бродарево

_____ Црна Гора;
_____ Румунија;
_____ Македонија;
_____ Босна и Херцеговина;
_____ Мађарска;

8.Наведи два највиша тектонска облика у делу Панонске низије који припадају Србији
То су ___________________________________________________________________.

РЕЉЕФ СРБИЈЕ
9.Ако су дати искази тачни заокружи слово Т, а ако су нетачни слово Н.
1.Највиша тачка наше земље се налази на Проклетијама
2.Највећи део Србије се простире северно од Саве и Дунава
3.Срем је највећа регија Војводине
4.У прошлости је на месту Бачке постојало Панонско море
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10.Заокружи тачан одговор. Најзаступљенији облици рељефа у нашој земљи настали су деловањем:
а)крашке ерозије и акумулације;
б)ледничке ерозије и акумулације;
в)речне ерозије и акумулације
г)еолске ерозије и акумулације;
11. Ако пређемо гранични прелаз Ватин, ушли смо на територију Европске уније
а) да

б) не

12. Ђердапска клисура се налази између _____________________ низије и _____________________низије.
13. Највећа планина Шумадије је _____________________, а њен највиши, Цвијићев врх, висок је 1132 мнв.
14. Допуните реченице називима планина:
а) Ако шетајући планином наиђете на Панчићеву оморику, налазите се на ____________________;
б) Ако идете планинском стазом на Панчићев врх, налазите се на _______________________;
в) Ако посетите Стражилово и Змајевац, налазите се на _________________________;
15.Која од наведених планина припада групи Шумадијских планина?
а)Фрушка гора;

б)Кучај;

в)Космај;

г)Ртањ;

16.Која од наведених планина припада групи Динарских планина?
а)Фрушка гора;

б)Златибор;

в)Космај;

г)Ртањ;

17.Које од наведених планина припадају Српско-македонској маси?
а)Дукат;

б)Кучај;

в)Космај;

г)Јастребац;

18.Заокружи планину која не припада групи осталих наведених Карпатских планина:
Мироч, Дели Јован, Озрен, Дукат, Кучај, Девица, Ртањ
19.Које су две највише планине у централној Србији?
_________________________ и __________________________
20.Регије јужног обода Панонске низије су:
а)Мачва;

б)Срем;

в)Колубара;

Заокружи слова испред тачних одговора.

г)Рашка;

21.Српско-македонска маса обухвата:
а) средишњи део Србије око Јужне Мораве;
б)средишњи део Србије око Велике Мораве;
в) средишњи део Србије око Западне Мораве;
г) средишњи део Србије око Нишаве и Расине;
Заокружи слово испред тачног одговора.
22.Карпатско-балкански предео обухвата:
а)средишњи део Србије;
б)западни део Србије;
в)источни део Србије;
г)северни део Србије;
Заокружи слово испред тачног одговора.
23.Шумадијски предео обухвата:
а)предео између Нишаве на југу и Сокобањске Моравице на северу;
б)предео између Дунава на северу и Црног Тимока на југу;
в)предео између Ибра на западу и Јужне Мораве на истоку;
г)између Саве и Дунава на северу и Западне Мораве на југу;
Заокружи слово испред тачног одговора.
24.Динарски предео обухвата:
а) предео између Дунава на северу и Црног Тимока на југу;
б) предео између Западне Мораве на северу и границе према Црној Гори на југу;
в) између Саве и Дунава на северу и Западне Мораве на југу;
г) предео између Велике Мораве на западу и Тимока на истоку;
Заокружи слово испред тачног одговора.
25.У левој колони наведени су географски појмови, а у десној регије. Распореди географске појмове по
регијама уписивањем одговарајућих слова на линије.
а)Палићко језеро
б)Делиблатска пешчара
в)Црно језеро
г)Власина
д)Сава

___ Банат
___ Бачка
___ Срем

26.У време алпске орогенезе, процеса набирања веначних планина који и данас траје, издигле су се:
а) Динарске планине;
в) Српско-македонска маса;

б) Шарске планине;
г) Карпатско-балканске планине;

27.У Панонској низији значајни облици рељефа су и лесне заравни, а то су:
а)Делиблатска;

б) Тителска;

в)Рамско-голубачка;

г)Банатска;

28.У ком смеру опада надморска висина у нашој земљи?
а)од севера ка југу;

б)од југа ка северу;

в)од запада ка истоку;

г)од истока ка западу

29.Најнижа тачка Србије налази се на ушћу______________ у реку ____________ на ____ мнв.

30.Динарске планине су најпространији и највиши планински систем у Србији. Припадају западној зони
веначних планина, а од громадних планина разликују се по следећем:
а)пружају се у виду дугих и паралелних венаца;
б)настале су раседањем Земљине коре;
в)настале су набирањем Земљине коре;
г)имају заобљене врхове;
д)имају оштре врхове;
ђ)лако су проходне;
е)тешко су проходне;
Препознај разлике у наведеним тврдњама и заокружи слова испред тачних одговора.
31.У левој колони налазе се имена планина, а у десној планинске групе. Повежи их уписивањем
одговарајућих бројева на линије.
1.Рогозна
2.Рудник
3.Кукавица
4.Тупижница

___ Карпатско-балканске планине;
___ Старовлашко-рашке планине;
___ Шумадијске планине;
___ Српско-македонска маса;

32.Панонски басен је настао:
а) крашким процесима;
в) тектонским покретима;

б) еолским процесима;
г) флувијалним процесима;

33.У десној колони су дати неки географски појмови а у десној котлине за које су они везани. Повежи их
уписујући одговарајаћи број на линије.
1.река Неродимка
2.нижа, већа, топлија
3.Косовско Поморавље
4.река Мируша

___ Косовска котлина
___ Метохијска котлина

34.Дате су планине Шарске групе. Прецртај уљеза:
Шар планина, Озрен, Кораб, Паштрик, Коритник
35.Дате су планине Копаоничке групе. Прецртај уљеза:
Копаоник, Жељин, Гоч, Тресибаба, Столови
36.У Војводини се налазе две пешчаре. То су ______________________ и ____________________ пешчара.
37.У источном делу Обода Панонске области налазе се две мање регије, Стиг и Браничево. Стиг се пружа
око реке _______________, а Браничево око реке ______________.
38. Заокружи планину која не припада групи осталих наведених планина Српско-македонске масе:
Кукавица, Гољак, Мајдан, Радан, Видојевица, Пасјача, Сува планина, Велики Јастребац

РАДИТЕ ПОЛАКО и са РАЗУМЕВАЊЕМ
одговоре уписати СВОЈЕРУЧНО у свеске
послати на e-mail

geoross63@gmail.com

15. маја
до 20ч

не ПРЕ не ПОСЛЕ

С Р Е Ћ Н О !!!

