
Окружни ниво  Национална географска олимпијада 

 

 

 

Користећи приложену карту, одговорити на питања 1. и 2. 

 

 

1. Бројевима 1, 2 и 3 означена су велика 

азијска језера. То су: 

1 - __________________ језеро 

2 - __________________ језеро 

3 - __________________ језеро 

 

2. Косим цртама и словима означене су 

азијске висоравни. Напиши њихове 

називе  и државе у којима се налазе: 

 

A - _______________________________ висораван у ________________________. 

Б - _______________________________ висораван у_________________________. 

 

3.  На слици су приказана четири највећа Јапанска острва.  Заокружи број испод острва на 

коме се налази град Сапоро. 

 

 

 

                                                    1.                      2.                               3.                             4. 

 

4.  Израчунај колико становника живи на површини од  једног 1 km²:  

      број становника = 8 670 000  

      површина = 96 000 km² 

Простор за рачунање: 

 

 

         Одговор: _________________________________________. 

 

5. Ако чујемо грмљавину 10 секунди након што смо видели муњу, на којој приближној 

удаљености од нас је дошло до пражњења електрицитета? 

 а) 1 km 

 б) 3 km 

 в) 7 km 

 

6.  Источно од датумске границе или 180º, налази се најисточније азијско полуострво. То је  

__________________________________ полуострво. 

 

7.  На _______________________ висоравни живела је стара индијанска цивилизација  

Астека, а на полуострву _____________________ стара индијанска цивилизација Маја. 

 

8.  На празне црте  упиши називе крајњих копнених тачака Европе  на северу и на западу.  
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 Најсевернија тачка: ____________________________________ 

 Најзападнија тачка: ____________________________________ 

 

9.  Авион је прешао пут од 6 300 km из Ванкувера до Пекинга брзином  од 900 km/h. У колико је 

сати и  и ког датума је слетио авион у Пекинг, ако је из Ванкувера полетио у 23 h, 15.јанура, а 

временска разлика Пекинг–Ванкувер износи 16 h? 

Простор за рачунање: 

 

 

 Време слетања _____________________.  

 

10.  Трансибирска железничка пруга са 9.280 km је појединачно најдужа пруга на свету. Које су њене 

крајње станице:________________________ и ______________________________. 

 

11.  Смер стрелица означава смер струјања ваздуха. У одговарајући круг упиши слово В за подручје 

високог, односно слово Н за 

подручје ниског притиска. 

 

Смер стрелица означава смер 

струјања ваздуха. Упиши  број  

цртежа  који приказује струјање 

ваздуха захваљујући којем ћемо 

имати ведро и стабилно време.  

__________. 

    

       1.     2. 

 

12.  Површина Европе приближно износи: 

 а) 9.5 милиона km²     б) 10.5 милиона km²     ц) 12.5 милиона km²     д) 11.5 милиона km² 

 

13.  Заокружите слово испред земаља које нису чланице Европске уније: 

 а) Словачка 

 б) Албанија 

 в) Естонија 

 г) Швајцарска 

 д) Андора 

 

Користећи приложену карту, 

одговорити на питања 14, 15. и 16. 

 

14.  Словима на карти означена су мора 

и заливи Средње Америке. 

Наведи њихове називе:  
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 А) ______________________________ залив 

 Б) ______________________________ море 

 В) ______________________________ море 

 Г) ______________________________ залив 

 

15.  Мореуз означен знаком X је: ________________________________. 

 

16.  Црном  бојом означена је држава: ______________________________ . 

 

17.  Који град у Босни и Херцеговини има статус дистрикта? 

 а) Сребреница       б) Мостар        ц) Сарајево       д) Горажде      е) Брчко 

 

18.  Код наведених језера напиши на чијим државним територијама се налазе она налазе: 

А) Скадарско језеро _______________________________________ 

Б) Преспанско језеро_______________________________________ 

В) Охридско језеро _______________________________________ 

 

19.  Који од наведених градова не припадају регији северне Италије? 

 а) Болоња     б)Торино     в)Фиренца     г)Ђенова     д)Венеција     ђ) Анкона 

 

20.  Поред наведених манастира упиши називе градова поред којих се налазе: 

 а) Жича  _____________________________ 

б) Манасија  _____________________________ 

в) Троноша  _____________________________ 

г) Љубостиња  _____________________________ 

д) Милешева  _____________________________ 

ђ) Ђурђеви ступови _____________________________ 

 

21.  Највећи број природних језера у нашој земљи припада следећим типовима језера:  

  а)ледничким,     б) еолским,     в) речним 

Поред следећих језера упиши слово типа језера којем припадају. 

 Лудошко  _____ 

 Обедска бара  _____ 

 Палићко  _____ 

 Русанда  _____ 

 

22.  Бројеви на карти означавајуазијска 

полуострва:  

На линијама, према географском положају, 

напиши називе полуострва Азије који су 

означени бројевима: 

1. _____________________________ 

2.  _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. ___________________________ 


