ЗАВРШНИ ИСПИТ
125 ЗАДАТАК. За преступну годину једини задатак који постоји је 29. Фебруар.
126. Да, постоји пет топлотних појасева на Земљи.
На планети јесте најдужа ноћ првог зимског дана, али код нас на северној полулопти.
Не, револуција траје 24 сата.
Да, Сунце се привидно креће од истока ка западу.
127.Да, Земља има облик геоида/елипсоида зато што је спљоштена на половима.
128. Слика приказује набирање, и тако настају веначне планине.
129.У атмосфери ина највише АЗОТА.
130. Водени омотач је хидросфера.
131. Осека је повлачење или спуштање нивоа мора.
Плима је подизање нивоа мора.
Гејзир је извор топле воде у виду водоскока.
132. У питању је наука ДЕМОГРАФИЈА.
133. Просечан број становника по километру квадратном је густина насељености.
Број рођених на једном месту у одређеном периоду је наталитет.
134. Срби припадају словенској групи народа.
135. У Јужној Америци најзаступљенија религија је хришћанство.
Становници Апенинског полуострва углавном припадају романској групи народа.
Миграције представљају кретање становништва.
Старосна пирамида правилног изгледа и широке основе има висок природни прираштај.
136. Село је обично мање насеље где се становништво бави пољопривредом
Град је веће насеље са индустријским и услужним делатностима.
Урбанизација је уваћање удела градског становништва.
137.Непроизводне делатности су туризам и угоститељство и трговина.

138. Прехрамбена индустрија (г) прерађује сировине биљног и животињског порекла.
Саобраћај обухвата превоз робе, људи и пренос информација (а).
Трговина обухвата купопродају робе... (б)
Металска индустрија прерађује метале у готове производе.
139.Обновљив природни ресурс је вода.
140. Грана лаке индустрије је прехрамбена индустрија.
141. Златар је планина, Млава је река, Пожаревац је насеље , а клисура је Сићевачка
142. Део државне границе Републике Србије налази се на Старој планини (Бугарска)
143. Српско-македонској маси припада Јастребац.
144. У питању су: Дунав, Сава и Тиса.
145. Ђердапско језеро је највеће ВЕШТАЧКО језеро у Србији
Да, планина Рудник је највиша планина у Шумадији
Да, Сава протиче кроз Шабац
Не, највећа налазишта нафте нису у Западној Србији, већ у Банату око Кикинде
146. 1. Црноморском-највећи
2. Јадранском (Бели Дрим)
3. Егејском (Лепенац, Пчиња, Драговиштица)
147. Сва три наведена града се налазе на Дунаву.
148. Прелаз је Хоргош (највећи са Мађарском), Панонска низија у близини Суботице.
149. У питању је Копаоник.
150. Да, Европа је целом површином на северној полулопти.
Не, највећи део јесте на источној полулопти, али се једним делом налази и на западној.
Да, Европу са запада запљускује Атлантски океан.
Да, јужни део Европе излази на Средоземно море.
151. У питању је Португалија.

152. Тачан одговор је да се у западном делу Средоземља налази Пиринејско полуострво.
153. Планине Атлас-Африка, Пиринеји-Европа, Анди-Јужна Америка и Кордиљери-Северна
Америка.
154. Аустралија је најређе насељена. 80% континента чине пустиње
155. У приморју западног дела Европе влада атлантска-океанска клима (честе падавине у виду
кише, свежа лета, утицај топле Голфске струје)

