Тест 1.
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ
КАТЕДРА ЗА ГЕОГРАФИЈУ
Тест из географије за квалификациони испит
Презиме и име кандидата: ...............................................................................
Датум:.............................

Питања и задаци:
1. Земља обилази око Сунца по путањи која се назива: ________________________.
2. Пораст температуре за 1 оС на сваких 33 метра дубине Земље назива се: _______
_____________________________________________________________________.
3. Топлотне појасеве Земље дијелимо на (уписати границе распростирања у г.ш.):
а.) __________________________

(_______________________________)

б.) __________________________

(_______________________________)

в.) __________________________

(_______________________________)

4. Минерали који улазе у састав стијена су (заокружити тачан одговор):
а) минерални агрегати

в) рудни минерали

б) петрогени минерали

г) стијене

5. Шта је озоносфера? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Повезати доле наведене планине са одговарајућим регионалним цјелинама!

ПИРИНЕЈИ
УРАЛ
СКАНДИНАВСКЕ ПЛ.
ЦЕНТРАЛНИ МАСИВ

Сјеверна Европа
Западна Европа
Источна Европа
Јужна Европа

7. Повежи појмове за њиховим значењем:
МОРТАЛИТЕТ
ИМИГРАЦИЈА
ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ
ЕМИГРАЦИЈА

РАЗЛИКА НАТАЛИТЕТА МОРТАЛИТЕТА
БРОЈ УМРЛИХ
БРОЈ РОЂЕНИХ
ДОСЕЉАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА

НАТАЛИТЕТ
ОДСЕЉАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА
8. Три природно-географске цјелине (макрорегије) Републике Српске су:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Заокружи места у Републици Српској у којима се налазе термоелектране:
а) Вишеград

б) Угљевик

в) Милићи

г) Гацко д) Приједор ђ) Зворник

10. Динарски планински систем у БиХ простире се правцем: ___________________
_______________________________________________ и углавном је грађен од:
а) магматских

б) метаморфних

в) седиментих стијена.

11. Набројати 4 главне вулканске зоне на Земљи: ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Просторно највећи површински крашки облици су: _________________________
13. Карте се према размјери дијеле на:
а) ___________________________________________________ (1:100-10 000);
б) ________________________________________________ (1: 25 000-200 000);
в) ______________________________________________ (1: 300 000-90 000 000).
14. У облике глацијалне ерозије спадају (заокружите слова поред тачних одговора):
а) цирк
б) нек
в) ада
г) дајк

д) валов

е) гур

15. Изохипсе су __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
16. Уписати којем дијелу Европе припадају: Велика Британија __________________,
Португал___________________, Бјелорусија_____________________________,
Финска___________________, Чешка ____________________________________.
17. Навести три велика полуострва Јужне Европе:
1. __________________________,
2. __________________________,
3. __________________________.
18. Федерација БиХ је састављена од (заокружити тачан одговор):
а) 5 кантона
б) 10 кантона
в) 15 кантона
19. Национални паркови у Републици Српској су:
_____________________________________________________________________.
20. Источна Херцеговина се дијели на двије области: __________________________
_____________________________________________________________________.

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ
КАТЕДРА ЗА ГЕОГРАФИЈУ
Тест из географије за квалификациони испит
Презиме и име кандидата: ........................................................................ Датум:..................
Питања и задаци:
1. Посљедњи званични попис становништва у БиХ одржан је: ______________ год.
2. Повежи облике рељефа са припадајућим процесом ерозије:
КРАШКА ЕРОЗИЈА
ФЛУВИЈАЛНА ЕРОЗИЈА
ГЛАЦИЈАЛНА ЕРОЗИЈА
ЕОЛСКА ЕРОЗИЈА

ВАЛОВ
ШКРАПА
ДИНА
АЛУВИЈАЛНА РАВАН

3. Минерали који улазе у састав стијена су (заокружити тачан одговор):
а) минерални агрегати
в) рудни минерали
б) петрогени минерали
г) стијене
4. Шта је озоносфера? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______
5. Повезати доле наведене европске државе са одговарајућим регионалним
цјелинама!
МАЂАРСКА
Сјеверна Европа
ФРАНЦУСКА
Средња Европа
ДАНСКА
Јужна Европа
ГРЧКА
Источна Европа
УКРАЈИНА
Западна Европа
6. Национални бруто доходак је: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Све ријеке БиХ одводњавају се у два морска слива:
1. ___________________________, 2. ____________________________________
8. Три основна климатска типа у БиХ (која се поклапају са три главне природногеографске цјелине) су: 1. ______________________________________________
2. _______________________________ 3. _________________________________
9. Миграције се дијеле на: ____________________,___________________________.
10. Динарски планински систем у БиХ простире се правцем: ____________________
_______________________________________________ и углавном је грађен од:
а) магматских
б) метаморфних
в) седиментих стијена.
11. Набројати 4 главне вулканске зоне на Земљи: ______________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________
12. Просторно највећи површински крашки облици су: _________________________
13. Набројати основне типове земљишта (мин. 4): _____________________________
_____________________________________________________________________
14. Повежите линијом сродне појмове:
МЈЕРЕЊЕ ТРАЈАЊА СУНЧЕВОГ СЈАЈА
МЈЕРЕЊЕ ВЛАЖНОСТИ ВАЗДУХА
МЈЕРЕЊЕ ВАЗДУШНОГ ПРИТИСКА
МЈЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ПАДАВИНА

АНЕРОИД
ХЕЛИОГРАФ
ПСИХРОМЕТАР
ПЛУВИОМЕТАР

15. Шта
је
демографска
транзиција?
_____________________________________________
_____________________________________________________________________
_
16. Три велика полуострва Јужне Европе: 1. __________________________________
2. __________________________________, 3. ______________________________
17. Поредати океане по величини: __________________________________________
_____________________________________________________________________
18. Планине се по начину постанка дијеле на: _________________________________
_____________________________________________________________________
19. Шта је урбанизација? __________________________________________________
_____________________________________________________________________
20. Насеобинска инверзија је: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Укупан број освојених бодова:_____________________________________________
Ранг: ........................................................

Тест 3.
Тест из географије за квалификациони испит
Презиме и име кандидата: ........................................................................ Датум:..................
Питања и задаци:
1. Површински дио Земље сачињавају четири омотача (сфере):
_____________________________________________________________________
2. Повежи облике рељефа са припадајућим процесом ерозије:
КРАШКА ЕРОЗИЈА
ФЛУВИЈАЛНА ЕРОЗИЈА
ГЛАЦИЈАЛНА ЕРОЗИЈА
ЕОЛСКА ЕРОЗИЈА

ЦИРК
ВРТАЧА
ДИНА
ПЛАВИНА

3. Топлотне појасеве Земље дијелимо на (уписати границе распростирања у г.ш.):
а.) __________________________

(_______________________________)

б.) __________________________

(_______________________________)

в.) __________________________
(_______________________________)
4. Национални паркови у Републици Српској су:
_____________________________________________________________________
5. Повезати доле наведене планине са одговарајућим регионалним цјелинама!
ПИРИНЕЈИ
Сјеверна Европа
УРАЛ
Западна Европа
СКАНДИНАВСКЕ ПЛ.
Источна Европа
ЦЕНТРАЛНИ МАСИВ
Јужна Европа
6. Национални бруто доходак је: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Све ријеке БиХ одводњавају се у два морска слива:
1. ___________________________ 2. ______________________________________
8. Средњи салинитет Свјетског мора износи:
9. Ненасељени дио Земље назива се:

а) 35 ‰

а) екумена

б) 38 ‰

б) анекумена

в) 45 ‰
в) субекумена

10. Шта су рудни, а шта петрогени минерали? ________________________________
_____________________________________________________________________
11. Карте се према размјери дијеле на:
а) ___________________________________________________ (1:100-10 000);
б) ________________________________________________ (1: 25 000-200 000);
в) ______________________________________________ (1: 300 000-90 000 000).
12. У Републици Српској се издвајају двије макрорегије: _______________________
Поред њих, четири основне (мезо)регије Републике Српске су: _______________

_____________________________________________________________________
13. Набројати основне типове земљишта (мин. 4): _____________________________
_____________________________________________________________________
14. У облике глацијалне ерозије спадају (заокружите слова поред тачних одговора):
а.) цирк

б.) нек

в.) ада

г.) дајк

д.) валов

е.) гур

15. Разлика између наталитета и морталитета назива се: ________________________
16. Спајањем којих ријека настаје Дрина? ____________________________________
17. Заокружи мјеста у Републици Српској у којима се налазе термоелектране:
а) Вишеград б) Угљевик в) Милићи г) Гацко д) Приједор ђ) Зворник
18. Основна подјела стијена је на: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
19. Шта су метеори а шта астероиди? ________________________________________
_____________________________________________________________________
20. Меридијани су основа за израчунавање:
а) географске дужине б) географске ширине в) удаљености од екватора
Укупан број освојених бодова:_____________________________________________
Ранг: ........................................................

