
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
- ОДСЕК ЗА ГЕОГРАФИЈУ - 

- ТЕСТ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ЈУНУ 2010.ГОД.-  
 
1. Алевролити припадају: 
а) хемијским седиментним стенама 
б) органогеним седиментним стенама 
в) кластичним седиментним стенама 
г) хемијско-кластичним седиментним стенама 
 
2. Лежиште у коме се снег претвара у фирн, а фирн у леднички лед назива се: 
а) валов 
б) морена 
в) терминални басен 
г) цирк 
 
3. Време потребно Сунчевом систему да обиђе око центра Галактике назива се: 
а) астрономска година 
б) светлосна година 
в) Сунчева година 
г) космичка година 
 
4. Која периода не припада палеозоику? 
а) девон 
б) терцијар 
в) камбрија 
г) ордовик 
 
5. Између којих географских ширина дувају западни ветрови? 
а) 45°-65° ГШ 
б) 40°-65° ГШ 
в) 40°-60° ГШ  
г) 35°-65° ГШ  
д) 30°-60° ГШ  
 
6. Дневни температурни максимум је око: 
а) 16 сати 
б) 15 сати 
в) 14 сати 
г) 13 сати 
в) 12 сати 
 
 
7. Криве затворене линије које на карти спајају сва места једнаког ваздушног притиска 
називају се: 
а) изонефе 
б) изобаре 
в) изохалине 
г) изохипсе  
д) изобате 



 
 
 
8. Заокружи тачан одговор. 
Горњепољски вир је: 
а) понорница 
б) вруља 
в) еставела 
г)врело 
 
 
9. Заокружи тачан одговор. 
Река Црни Дрим истиче из: 
а) Плавског језера 
б) Охридског језера 
в) Преспанског језра 
г) Скадарског језера 
 
 
10. Заокружи тачан одговор. 
Просечна густина речне мреже у Србији износи: 
а) 477 m/km2 

б) 747 m/km2 
в) 774 m/km2 
г) 474 m/km2 

11. Заокружите тачан одговор: 
Староседеоци на Новом Зеланду су: 
а) Маври 
б) Абориџини 
в) Маори 
г) Негрити 
 
12. Колико има степени источне географске дужине: 
а) 180º 
б) 90º 
г) 360º 
 
13. Континент са најразуђенијим обалама је: 
а) Азија 
в) Северна Америка 
г) Европа 
д) Африка 
 
14. По пространству највећа аутономна република у саставу Руске Федерације је: 
а) Татарстан 
б) Ингушетиа 
в) Јакутија 
г) Полирусија 
 



 
 
15. Индијски подконтинент подељен је на верској основи на Хиндустан и Пакистан 
а)1918 год. 
б)1945 год. 
в)1947 год. 
 
16. Мексико је стекао независност: 
а) 1821 
б) 1822 
в) 1823 
 
17. Који део Африке насељавају народи Семитско-Хамитске групе? 
а) Северни  
б) Јужни 
в )Источни 
 
18. Мулати су мешавина: 
а) црнаца и белаца 
б) белаца и индијанаца 
в) црнаца и индијанаца 
 
19. Која од наведених острва не пипадају Микронезији: 
а) Марјанска 
б) Каролинска 
в) Друштвена 
г) Науру острва 
 
20. Ненасељени део земљине површине зове се: 
а) субекумена 
б) анекумена 
б) екумена 
 
21. Заокружите лежишта цементног лапорца у Србији! 
а) Јаша Томић        
б) Косјерић        
в) Рача         
г) Поповац        
д) Баточина 
 
22. Заокружите тачан одговор!  
Драгачево је део Старовлашко-рашке висије, у сливу реке: 
а) Бјелице       
б) Белице       
в)Бистрице 
 
23. Заокружите крајеве који припадају високој Шумадији! 
а) Јасеница    
б) Раља   
в) Белица      



г) Качер    
д) Луг 
24. Заокружи тачан одговор!  
Источно од река Дичине, Љига и Колубара простире се 
а) Шумадија                           
б) Западна Србија 
 
25. Заокружите крајеве Карпатске Србије! 
а) Висок   
б) Пореч   
в) Звижд   
г) Буџак   
д) Заплање   
ђ) Хомоље 
 
26. Заокружите градове које су на простору данашње Србије основали Келти. 
а) Singidunum (Београд)                                    б) Sirmium (Сремска Митровица) 
в) Kapedunum (Ужице)                                      г) Taurunum (Земун) 
д) Viminacium (Костолац) 
 
27. Деловањем глацијалне ерозије настају: 
а) уади 
б) ријаси 
в) фјордови 
г) вртаче 
 
28. Који су све кишни облаци? 
а) Altocumulus 
б) Cumulonimbus 
в) Altostratus 
г) Stratocumulus  
д) Nimbostratus 
 
29. Заокружите тчне одговоре:  
Основни климатски фактори су: 



а) радијација 
б) инсолација 
в) биљни покривач 
г) испаравање 
д) морске струје 
ђ) географска ширина 
е) рељеф земљишта 
ж) распоред копна и мора 
з) температура ваздуха 
и)падавине 
 
30. Заокружите тачан одговор: 
Највећа десна притока Зап. Мораве је:  
а) Нишава б) Скрапеж 
в) Ибар г) Ресава 


