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Важне информације 

 
 
 

Током писменог испита треба иставити два радна листа. 
 
За решавање I дела радног листа на располагању вам стоји 20 минута и у овом делу се 
не може користити средњошколски атлас или друга помагала. Након истека времена, 
радни лист који сте решили предајте наставнику, професору који је надгледао! 
 
Задатке можете решавати у произвољном редоследу. 
 
Најпре пажљиво прочитајте  питања формулисана у задацима а потом размислите о 
одговорима које пенкалом (хемијском оловком) упишите на одговарајуће место! 
Уколико је потребно, решење можете да исправите, међутим,  у случају  не 
једосмисленог превлачења, исправке, односно,  уписа оловком на дат део задатка не 
може се дати бод. 
О максималним бодовима који се могу постићи решавањем појединих задатака, 
односно, о делимичним бодовима обавештавају бодови који су наведени поред/иза 
задатака. Молимо Вас да у сивкасте квадрате не упишете ништа! 
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1. део 
 

За решавање дела радног листа атлас се не може користити! 
! 

 
1. Проучите скицу мапе (слепу карту) а затим решите задатке! 
 

 
a) Наведите имена градове на слепој карти који су означени бројевима 1-5! 

1.  ...........................................................................  

2.   ..........................................................................  

3.   ..........................................................................  

4.   ..........................................................................  

5.   ..........................................................................  

5 бодова  

 
b) Шта је назив реке означене бројем 6. ? …………………………………. 

1 бод  

c) Шта је назив острва означеног бројем 7. ? …………………………………. 

1 бод  

 

7 бодова  
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2. Проучите скицу мапе (слепу карту) а затим решите задатке!  

 
a) О околини Балатона направљени су ваздушни снимци. Авион је узлетео близу једног 
седишта жупаније које је означено словом А, а потом је слетео поред седишта жупаније 
које је обележено словом В. Током свог пута, над којим жупанијама је летео авион? 
Именујте жупаније у редоследу како је наилазио на жупаније! 

1.  ...........................................................................  

2.   ..........................................................................  

3.   ..........................................................................  

4.   ..........................................................................  

4 бода  

b) Именујте седиште жупаније које је на скици мапе обележено бројем 1. ! 

 …………………………… 
1 бод  

 
c) Током свог пута, урадио је снимке и о водотоковима који су на скици мапе означени 
малим словима. Именујте их! 

a) ……………………………………..  b) ……………………………….. 
2 бода  

d) У близини места слетања, пилот је приметио и једно друго језеро. Како се зове ово 
језеро? 

…………………………………………. 
1 бод  

 

8 бодова  
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3. Проучите скицу мапе (слепу карту) а затим решите задатке! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Наведите имена градова који су на слепој карти означени бројевима 1–4. ! 

1.  ...........................................................................  

2.   ..........................................................................  

3.   ..........................................................................  

4.   ..........................................................................  

4 бода  
b) Шта означавају велика слова на слепој карти? 

A.   ................................................................ - море 

B.   .......................................................... - планина 

C.   .............................................................. (канал) 

D.   ............................................................ (држава) 

4 бода  
c) Именујте најзначајније минерале (руде) места означених словима А и В! 

A.   ...........................................................................  

B.   ...........................................................................  

2 бода  
  

10 бодова  
 

Укупни број бодова за овај део радног листа: 25 бодова  
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I. Познавање 
топографије, 
ред задатака 
способности 

редни број задатка максималан 
број бодова

постигнут  
број бодова 

1. 7   
2. 8   
3. 10   

            УКУПНО 25   
    
    
    
      
  наставник који исправља 

 
 
  Датум:  ................................................. 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

  

elért 
pontszám egész 

számra kerekítve/ 
постигнут број 

бодова заокружен 
на цео број 

programba  
beírt egész 
pontszám/  

број целих бодова 
уписаних у 
програм  

I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor/  
I Познавање топографије, ред задатака 
способности      
     
        

 
javító tanár/наставник 

који исправља  
jegyző/ 

записничар 
 
 
 Dátum/Датум:  ..................................... Dátum/Датум:  ..................................... 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási 
rész üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a  
II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő.! 
 
Напомене: 
1. Уколико је кандидат започео решавање II дела писмених задатака, онда ова табела и 
место где се потписује остају празни! 
2. Уколико је приликом полагања I дела писмених задатака дошло до прекида, односно, 
не наставља се са II делом, онда се ова табела испуњава и потписује!   
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Важне информације 

 
 

Током писменог испита треба иставити два радна листа. 
 
За решавање II дела радног листа на располагању вам стоји 100 минута.У овом делу 
можете користити средњошколски атлас. Уколико је потребно користите дигитрон, 
али у радном листу у сваком случају наведите и ток решавања. Уколико је потребно 
можете користити и шестар и лењир.  
 
Задатке можете решавати у произвољном редоследу. 
 
Најпре пажљиво прочитајте  питања формулисана у задацима а потом размислите о 
одговорима које пенкалом (хемијском оловком) упишите на одговарајуће место! 
Уколико је потребно, решење можете да исправите, међутим,  у случају  не 
једносмисленог превлачења, исправке, односно,  уписа оловком на дат део задатка не 
може се дати бод. 
Увек одговорите у складу са постављеним питањима! Више одговора од очекиваног 
(нпр. именовање три уместо два примера) не доноси вишак бодова. 
О максималним бодовима који се могу постићи решавањем појединих задатака, 
односно, о делимичним бодовима обавештавају бодови који су наведени поред/иза 
задатака. Молимо Вас да у сивкасте квадрате не упишете ништа! 

 
 

 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő  3 / 12 2012. május 16. 
1012 

Földrajz szerb nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Упоредите следеће астролошке податке! Напишите одговарајући број  испред 
редног броја задатка! 

 
A) ако је a) > b) 
B) ако је b) > a) 
C) ако су a) и b) приближно једнаки 

 
...... 1. a) време кружења Месеца око Земље. 

b) време обртања Месеца око своје осе. 

...... 2. a) време обртања Земље око своје осе. 
b) време кружења Месеца око Земље. 

...... 3. a) време обртања Месеца око своје осе. 
b) време обртања Земље око своје осе. 

3 бода  

2. Колико су ваздушном линијом  удаљени један од другога два града, чија је 
даљина 1,5 цм на мапи са размером од 1:8 000 000? 

Рачунање вршите овде! 
 
 
 
 
Удаљеност између два града је:  ....  km. 

2 бода  

3. Упоредите два планинска система! Бројеве упишите на одговарајућа места! 

 Евроазијски планински систем Пацифички планински систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Планинске ланце, гребене првенствено надграђују таложна камења. 
2. Настао је сударом двеју копнених плоча. 
3. Његово формирање је започело у мезозоику (средњем добу). 
4. Њихово пружање је у правцу С-Ј. 
5. Његова карактеристична стена је андезит. 

5 бодова  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő  4 / 12 2012. május 16. 
1012 

Földrajz szerb nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

4. Проучите цртеж, а затим одговорите на питања! 

 
 

a) Коју атмосферску формацију препознајете на основу слике? ...................................   

1 бод  
b) У односу на смер казаљке на сату у којем правцу струји ваздух у њој на северној 

полулопти? ......................................................................................................................  

1 бод  
c) Каквог је правца вертикално кретање ваздуха у средишту те формације? 

  ..........................................................................................................................................  

1 бод  
d) Како се мења ваздушни притисак ако се крећемо према средишњој тачки 

формације? 

  ..........................................................................................................................................  

1 бод  

e) Како упливише атмосферска формација на промену времена? Подвуците две 
типичне временске ситуације! 

⎯ ведро време, много сунца 

⎯ променљиво, ветровито време 

⎯ дуготрајно без ветра 

⎯ кишовито време 

2 бода  

f) Напишите слово С на знак топлог фронта у цртеж! 

1 бод  
 

7 бодова  
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5. Проучите слике и решите задатке! 

  

 
  

  

 

  

 

 

 
Извор: www.swisseduc.ch/.../icons/push-moraine.jpg; http://gallery.photo.net/photo/5428343-md.jpg; 
http://static.howstuffworks.com/gif/sand-dune-1.jpg; http://www.geographic.hu/; 
http://farm1.static.flickr.com/53/125026944_93159d035e.jpg; http://images.travelpod.com/users/the-
boy_picot/3.1149265860.580x-nice-v-shaped-valley.jpg 

1. 

7. 

5. 

3. 

2. 

4.

6.
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a) Која спољашња сила је играла одлучујућу улогу у настанку горњих (са 
претходне странице) површинских облика? Упишите редни број слика у 
табелице, у квадрат иза одговарајуће спољашње силе! Не можете уписати број 
у сваки квадрат. 

 
Спољашња сила Редни број 

Ветар    
Вода    
Лед    

 

7 бодова  

b) Које слике показују следеће површинске облике? Упишите у квадрат испред 
појмова редни број одговарајуће слике! 

 
Дине 

 
Камена печурка 

 
 Некадашња долина глечера 

 

3 бода  
 

10 бодова  

6. Следећи графикони потичу са четири различите посматрачке станице и 
приказују климатске податке који се заснивају на дугогодишњим мерењима. 
Посматрачке станице се налазе на северној полулопти. Проучавајте 
дијаграме, затим решите задатке везане уз њих! Иста слова значе исте 
станице. 
Подаци четири различите станице: 

 

 

 

a) На основу средње годишње амплитуде температуре поставите у падајући 
редослед климе посматрачких станица! Користите велика слова с дијаграма! 

 > > > 

 
1 бод  
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Средња температура на четири посматрачке станице Годишња количина падавина на четири посматрачке станице 

па
да
ви
не

 (м
м)

 

           јануарска средња температура  
           јулска средња температура 
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b) Посматрачке станице А и D налазе се на истој географској ширини. Која је 

ближа океану? Напишите њен словни знак!  ...............................................................  

Образложите свој одговор на основу података дијаграма!  .......................................  

 ..........................................................................................................................................  

2 бода  

c) За климу које посматрачке станице су карактеристичне ове тврдње? Напишите 
испред тврдње словни знак одговарајуће станице! Поред једне станице можете 
написати само једно слово. 

 1. Средња годишња температура је висока, мала је средња годишња 
амплитуда температуре, зато је падавина 200-300 мм мало, 
карактеристична је суша. 

 2. Због ниске средње годишње температуре мало је испаравање, зато је 
садржај хидроекономије воде овог подручја  и поред падавина  
од 200-300 мм позитиван. 

 
2 бода  

d) На којим климатским подручјима могу да буду посматрачке станице означене 
великим словима? Напишите слова с графикона поред имена климе! Напишите 
X поред имена оне климе уз коју не припада посматрачка станица! 

..... 1. Екваторска клима 

..... 2. Влажна континентална клима 

..... 3. Пустињска клима умерених појасева 

..... 4. Клима тундре 

..... 5. Клима саване 

5 бодова  
 

10 бодова  

7. Решите задатке у вези са формирањем броја становништва света! 
a) Поставите у хронолошки редослед следеће процесе! Напишите број 1. испред 

најранијег догађаја! 

 Дејство индустријске револуције се протеже на све веће области 
(Северна Америка, Средња и Јужна Европа). 

 Са настанком уз место везане робне привреде започиње убрзани пораст 
становништва. 

 Под дејством индустријске револуције повећава се број становништва. 

 Тековине индустријске револуције распрострањују се у земљама у 
развоју, а као последица тога започиње демографски бум. 

 

1 бод  
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b) Следећи дијаграм посебно приказује промене броја становништва у развијеним 
земљама и земљама у развоју. Проучите дијаграм, затим решите задатке везане 
уз њега! 

 број становништва 

………………….. особа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ábra forrása: http://aylluinitiative.files.wordpress.com/2009/07/world-population-growth-to-20501.jpg 
 

1. Са вертикалне (y) осовние недостаје тачна мерна јединица која омогућава 
ишчитавање података. Међу следећима изаберите одговарајућу мерну јединицу 
и упишите је на тачкасту линију поред дијаграма!  

              милион,                         милијарда,                      сто милиона 

2. Које слово означава промену броја становништва развијених земаља?   

3. Колико особа је живело у развијеним земљама 1950. године?  ....  особа 

4. Повуците на дијаграму једну вертикалну линију тамо где дијаграм доказује 
следећу тврдњу из а) задатка! 

„Тековине индустријске револуције распрострањују се у земљама у развоју, а 
као последица тога започиње демографски бум.” 

4 бода  
 

c) У развијеним земљама годишњи раст становништва данас у просеку износи 2%. 
Данас у развијеним земљама живи 85% (6 790 милиона људи) становништва 
света. Израчунајте са колико људи годишње расте становништво у развијеним 
земљама! 

Рачунање  извршите овде! 
 
 
 
 
 

Пораст становништва: ..............  особа 
2 бода  

 
7 бодова  

y 
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8. Следећа табела садржи курс евра Мађарске националне банке у одређеним 
терминима. Проучите табелу и одговорите на питања! 

 
 
 
 
 
 
 

a) У периоду 1-5. марта један мађарски држављанин који је боравио у 
Француској сваки дан је куповао на банковну картицу. Којег дана је 
куповао по за њега најнеповољнијем курсу? 

 
Датум: ................................  

 
b) Што се догодило с форинтом у односу на евро између 1. и 3. марта? 

Подвуците тачан одговор! 
 
ослабила је,                      о јачала је 

 
2 бода  

9. У првом ступцу следеће табелице наћи ћете тврдње које се односе на један 
одређени регион у САД-у и описују један важан појам, карактеристичан за 
тај региоин. Одлучите за који регион су карактеристичне тврдње, затим 
упишите појам из дефиниције у ступац одређеног региона. Један појам се 
може уписати само у један регион! 

 ЗАПАДНИ
 РЕГИОН 

СРЕДЊИ 
ЗАПАД 

ЈУЖНИ 
РЕГИОН 

1. На обали региона на почетку XX века откривено рудно 
благо које је постало основом петрохемијске индустрије: 

   

2. У региону уз ретку мрежу градова најчешћи је тип 
раштрканих насеља с карактеристикама америчког села: 

   

3. Традиционална текстилна биљка у региону који се већим 
делом налази у суптропском (умерено топлом) појасу: 

   

4. Метропола региона са више милиона становника у чијој 
близини, у Силицијевој долини се ређају светски познати 
центри микроелектронике:  

   

5. Одређујућа стока узгајана екстензивним сточарством, 
карактеристична скоро за цео регион: 

   

6. Индустријска грана типична за градове региона званог и 
житница земље: 

   

 
12 бодова  

термин курс 1 евра (Фт) 
1. март 2010. 269 
2. март 2010. 268 
3. март 2010. 266 
4. март 2010. 267 
5. март 2010. 267 
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10. Повежите земље у парове са тврдњама карактеристичним за њих! Редни број 
тврдње упиште на линију испред словног знака одговарајуће земље! Не 
можете уз сваку тврдњу додати земљу.  

...... A) Аустрија 

...... B) Словачка 

...... C) Румунија 

...... D) Хрватска 

 

1. Прикључила се Европској Унији заједно са Мађарском. 

2. У земљи је настала значајна разлика у развоју области севера и југа. 

3. Најважније подручје њеног туризма је Далмација. 
4. Залиха каменог угља земље је од европсог значаја. 

5. Њена равница са сувом континенталном климом главно је подручје 
производње кукуруза и сунцокрета. 

6. У снабдевању земље енергијом истакнуту улогу има хидроенергија. 

4 бода  

 
11. Бројеви уписани у шему мапе означавају подручну распрострањеност 

најбројнијих националности које живе у нашој домовини. Упишите бројеве с 
мапе у квадрат иза одговарајуће националности! 

 
 

хрватска: немачка: румунска:     словачка: 
 
 

4 бода  
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12. У којим земљама се налазе данас следеће историјске покрајине? Напишите 
име земље на линију иза имена покрајине! 
Горња Угарска (Фелвидек): ................................................  

Подкарпатје: .........................................................................  

Војводина: .............................................................................  

3 бода  

13. Прочитајте следећи одломак из чланка, затим решите задатке везане уз њега! 

 
 

a) Наведите обновљиве изворе енергије који се спомињу у чланку! 

 ...............................................................   .................................................................  

2 бода  

b) Именујте две сировине које се употребљавају у традиционалном енергетском 
сектору!  

 ...............................................................   .................................................................  

2 бода  

c) Аргументујте, образложите укратко негацију следеће тврдње на основу дела 
текста: 

„Истовремено са мерама донесеним у интересу смањења испуштања угљен- 
моноксида, земље се морају суочити и са таквим друштвеним ефектима као 
што је повећана незапосленост.” 
 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2 бода  
 

6 бодова  
 

Укупни број бодова за овај део радног листа: 75 pont  

„Развијање ваздушних турбина, њихова опрема и функционисање, инсталирање 
сунчаних колектора пружа добро плаћено радно место изученим стручњацима. (...) 
На ова подручја пак они могу да се преквалификују. (...) који су због кризе у 
„традиционалној“ привреди изгубили свој посао. О струјањима на тржишту радне 
снаге рођене су и процене. Према студију француске организације WWF ако се у 
земљи до 2020. године смањи испуштање угљен-диоксида према обећањима, тада ће 
искориштавање обновљивих извора енергије створити 316 хиљада, а поправљање 
ефикасности енергије 138 хиљада нових радних места. Истовремено у 
традиционалном енергетском сектору може да пропадне 138 хиљада док у 
производњи аутомобила 107 хиљада радних места.” 

ХВГ, 26. септрембар 2009. стр. 61. 
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  максималан 

број бодова
постигнути 
број бодова 

I Ред задатака – Познавање топографије и 
способности 25 

  

II Ред задатака – 
географска знања и 

способности 

1. 3   
2. 2   
3. 5   
4. 7   
5. 10  
6. 10  
7. 7  
8. 2  
9. 12  

10. 4  
11. 4  
12. 3  
13. 6  

Број бодова писменог дела испита: 100   
    
    
      
  наставник који исправља 

 
 Датум:  .................................................  
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

  

elért 
pontszám egész 

számra kerekítve/ 
постигнут број 

бодова заокружен 
на цео број 

programba  
beírt egész 
pontszám/  

број целих бодова 
уписаних у 
програм  

(I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor/  
II. Földrajzi ismeretek, képességek — feladatsor) 
(I Познавање топографије, ред задатака 
способности/ Ред задатака – географска 
знања и способности)  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma /
Број бодова писменог дела испита:      

     
        

 
javító tanár/наставник 

који исправља  
jegyző/ 

записничар 
 

 
 Dátum/Датум:  ..................................... Dátum/Датум:  ..................................... 
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