
� Драги yченици!

�   У руци имате збирку задатака уз уџбеник 
географије 7. разреда из серије уџбеника 
Панорама. У уџбенику поред већ позна-
тих типова задатака, наћи ћете интере-
сантне, забавне задатке. Такви задаци су 
на пример укрштенице, слова у квадрату, 
пројектни задаци који изискују истражи-
вачки рад на интернету и мотивишу вас 
на групни рад.

�   Помоћу ове збирке задатака можете да 
контролишете своје знање, да продубите 
већ стечено знање, а све то у забавној и 
лакој форми.

�   Саветујем вам, да ако имате могућности, 
урадите пројектне задатке јер можете 
да искусите незаборавне доживљаје у 
заједничком раду.

�   Надам се да ћете са онолико воље реша-
вати ове разноврсне задатке, са колико 
воље сам их ја смишљао и написао.

Успешан рад вам жели Аутор

� Драги наставници!

�   Збирка задатака која је састављена 
уз уџбеник географије за 7. разред из 
серије уџбеника Панорама, тематски 
прати структуру уџбеника. Блокови зада-
така сличне садржине и типографије, 
ученицима помажу да лакше савладају и 
градиво утврде приликом проверавања 
и утврђивања свог знања. Збирка зада-
така је једнако погодна за рад на часу и 
за домаћи рад.

�   Задаци мотивишу на рад и интересантни 
су. Укрштенице, слова у квадату, скоро 
неприметно, у разиграној форми  моти-
вишу ученика да користи своје знање. 
Задаци у тамним блоковима су на вишем 
степену, тиме дају шансу за појединачан 
рад и неговање талената.

�   На крају  сваког већег тематског круга 
налазе се ванчасовни пројектни задаци, 
који везујући се за предмет, мотивишу 
ученике да на вишем нивоу обрађују 
тему. Претпостављају сарадњу и система-
тично размишљање, развијају ученикову 
личност, заједницу, природно-научне, 
дигиталне, социјалне, подузимачке ком-
петенције.

�   Надамо се, да ће нова  збирка задатака 
уз вашу сарадњу, још боље приближити 
ученике природно научним предметима.

Успешан рад вам жели Издавач
и Одговорни  уредник

Увод, упутство за употребу
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 I. „АУТОБИОГРАФИЈА“ ПЛАВЕ ПЛАНЕТЕI
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Изабери од набројаних планина чланове Евроазијског и Пацифичког планинског система. 
Редни број упиши у табелу.

1. Хималаји, 2. Динарске планине, 3. Камчатка, 4. Атлас, 5. Кавкашке планине, 6. Пири-
неји, 7. Алпи, 8. Кордиљери, 9. Апенини, 10. Курилска острва, 11. Карпати, 12. Загроске 
планине, 13. планине Јапана, 14. Анди

4.

Повежи неке геолошке догађаје са геолошким временима. За нека геолошка времена се 
везује и више догађаја.

формирање громадних планина

прадоба, предоба главни период формирања Пацифичког и Евроазијског 
планинског система

старо доба почетак настанка Пацифичког и Евроазијског планин-
ског система

комадање праконтинента

средње доба формирање низија

залеђивање у више фаза

ново доба формирање прамасива

Распореди у 24 часа следећа геолошка времена и периоде: прадоба 
(пре 4,6 милиjардe година – 2,5 милиjардe г.) предоба (пре 2,5 милиjардe 
г. – 590 милиона г.) старо доба ( пре 590 милиона г. – 235 милиона г.) 
средње доба (пре 235 милиона г. – 65 милиона г.) терцијар (пре 65 милио-
на г. – 2,5 милиона г.) квартар (пре 2,5 милиона г. до дан данас). Прикажи 
на сату поједине периоде различитим бојама.

Објасни следећа имена.

Пангеа  

Лауразија  

Гондвана  

1.

2.

3.

1. Историја наше планете

Пацифички планински систем

Евроазијски планински систем
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II АФРИКА
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Означи на карти Африке eкватор, северни повратник, јужни повратник и почетни (гринич-
ки) меридијан. Упиши и имена мора, океана који окружују континент.

1.

2. Геолошке карактеристике континента
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 I. II АФРИКА
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Следеће илустрације приказују карактеристичне површинске облике појединих 
афричких територија. Који су то? Наведи карактеристичне примере из Африке.

 

 

4.

 Формирајте трочлане, четворочлане груге и направите кратак, сликама илустрован мате-
ријал са којим ћете приказати положај, карактеристике једне одабране афричке области. Кори-
стите интернет.

3.

Допуни следеће реченице и решења упиши у одговарајуће редове табеле. Ако добро попу-
ниш табелу, добићеш реч у сивом стубу.

1.  се налази у Африци, али је ипак члан Евроазијског планинског система.  2.  је најјуж-

нији предео Африке. Центар Јужноафричке висоравни се релативно високо налази у  
3. - басену у полупустињској зони. На 4. -висоравни се налази најраспрострањенији 

базалтски покривач. Дебљина може да му достигне чак и 2000m. 5. -басен има облик 

чиније и простире се у средишњем делу Африке. Најраспрострањенија област Африке 

је 6. , која је и највећа пустиња наше планете.

2.

1.

2. ф

3.

4.

5.

6.

32616szerbFGY1-80korr2016.indd   8 2016. 03. 02.   16:18



II АФРИКА
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Направи помоћy свог атласа карту падавина Африке. Назначи на карти и количину падави-
на y милиметрима.

1.

3. Клима, флора и фауна Африке

Вишегодишњи просек падавина
(y милиметрима)

Повежи климатске појасе са флором и фауном које су карактеристичне за њих.
екваторски појас акација

горила

3-4m високе праве траве

баобаб

прелазни тропски појас (саване) носорог

слон

тропска прашума

шимпанза

лав

појас тропских пустиња камила

2.
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 I. II АФРИКА
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Следеће тврдње се везују за пасате.

Заокружи слова оних које су тачне. Ако прочиташ слова тачних тврдњи, добићеш једну реч.

Напиши овде одговор: 

И код екватора се ваздух спушта

П на северној полулопти дува из правца северног повратника, у правцу екватора

Е код повратника је низак ваздушни притисак

А на јужној полулопти дува из првца јужног повратника, у правцу екватора

С код екватора се ваздух уздиже

О у околини екватора је ваздушни притисак висок

Х на северној полулопти дува из правца екватора, у правцу северног повратника

А код оба повратника ваздух се спушта

К на јужној полулопти дува из правца екватора, у правцу јужног повратника

Т у околини екватора је низак ваздушни притисак

Л у околини екватора се ваздух спушта

И код оба повратника ваздушни притисак је висок

В код оба повратника ваздух се уздиже

4.

Попуни следеће климатске дијаграме тако да температура и расподељеност падавина од-
говарју датој територији.

екватор савана пустиња

3.
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На приложеној карти обој у различите боје поједнине речне сливове Африке. Које реке 
припадају појединим територијама?

слив Индијског океана – плава   

 

 

слив Атлантског океана – зелена

 

 

слив Средоземног мора – жута

 

 

територије без отицања – црвенa

 

 

На карти смо бројевима означили најважније реке Африке. Које су то реке? 

1. Најдужа река Африке. Делтастим ушћем се 

улива у Средоземно море:    
2. Водом најобилнија река (са највећим прото-
ком) Африке. Због много водопада, само неки 

делови ове реке су погодни за пловидбу: 
3. Друга водом најобилнија река континента. 

Улива се у Гвинејски залив:  
4. Улива се у Индијски океан. Од 72 водопада, 

најпознатији је Викторијин водопад: 

1.

2.

4. Хидрографија Африке
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 I. II АФРИКА
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 Формирајте двочлане – четворочлане групе и сакупљајте податке о најважнијим рекама 
Африке. Следећи подаци свакако треба да учествују: проток, водостање, тип ушћа и држава. 
Податке распоредите у табели и тражите уз њих слике. За решавање задатка користите атлас, 
компјутер и интернет.

Име реке Просечан 
проток Водостање Тип ушћа Државе

4.

Допуни следеће реченице. У загради, на основу претходне карте, назначи и слово које се 
налази код датог језера.

Дубока језера Источне Африке  попуњавају.

Са својом дубином од 1470m,  је 2. најдубље језеро на Земљи.

Малави језеро, чије је друго име  , такође се налази у Великом источ-
ноафричком рову.
Треће највеће језеро на Земљи, уједно највеће језеро Африке, налази се у удубљењу 

облика чиније и зове се  .

Језеру  , које је слано и без отицања, стално прети опасност од ису-

шења.

3.
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 Обој државе Африке на основу  званичног језика. Зашто су ово најважнији језици? Да би 
решио задатак, користи интернет.

1.

Напиши шта знаш о Сахелу.

 

 

 

2.

5. Становништво, државе, привреда Африке

енглески – црвено

француски – плаво

португалски – зелено

арапски – жуто
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 I. II АФРИКА
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 Реши укрштеницу. Ако тачно попуниш, онда ћеш у сивом пољу добити име једне западно-
афричке државе. Као помоћ дали смо ти почетно слово ове државе. 

1.  Северни део континента настањује народ који припада еурoпeидној раси.
2.  На територији басена Конго живи народ који се бави ловом и сакупљањем, а њихови 

чланови достижу висину од свега 130-140cm. 
3.  Народ који припада негроидној раси и живи јужно од екватора.
4.  Народ који живи између Сахаре и екватора.
5.  Мања група људи, која живи у околини пустиње Калахари и баве се ловом, са-

купљањем.

4.

1. - Б

2.

3.

4.

5.

 Потрага за минералним благом. Африка је богата минералним благом. Откриј у свом 
атласу налазишта. Повежи минерална блага са државама где их експлоатишу.

нафта
Мароко

земни гас
Либија

бакар
Замбија

уран
Конго

дијамант
Нигерија

злато
Јужноафричка Република

фосфат

3.
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Напиши име на карти означених градова.

1. 

2. 

3. 

Oзначи на карти пољопривредне територије, тако што ћеш им уписати редни број. Напра-
ви легенду.
1. шећерна трска, банана, ананас
2. пшеница, кукуруз
3. овца, говедо, коза
4. лимун, поморанџа, грожђе, поврће

 

 

 

 

Наброј најважнија минерална блага Јужноафричке Републике.

 

 

Колика је просечна густина насељености у Египту, ако је број становника 70 милиона, а по-
вршина државе приближно 1 милион km²? Погледај колика је густина насељености Мађарске.

Густина насељености:  становникa/km² Где живи већина становништва?  

 Густина насељености у Мађарској:  становникa/km²

1.

2.

3.

4.

6. Јужноафричка Република и Египат

БОЦВАНА 

НАМИБИЈА

ЗИМБАБВЕ 

М
О

ЗА
М

БИ
К 

Ва
л

Ора ње 

Лимпопо

Атлантски океан Индијск
и о

ке
ан

Јарчева обратница

БОЦВАНА 

ЗИМБАБВЕ 

М
О

ЗА
М

БИ
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Атлантски океан Индијск
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Јарчева обратница
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л
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Формирајте трочлане или четворочла-
не групе. На један сто ставите песак, од којег 
обликујте рељеф Аустралије. На мале папир-
не листиће напишите поједина минерална 
блага и поставите их на одговарајуће место. 
Фотографишите своје дело, а слику залепите 
овде. Договорите се када ће која група да 
ради овај задатак на столу са песком.

3.

Означи на карти 
Јарчеву обратницу и 
упиши имена океана 
који окружују конти-
нент.

Напиши имена територија које су бројевима означене на горњој карти.

1.  2. 

3. 

Допуни следеће реченице.

Један од великих архипелага Океаније је  , којем припада и Нови   

и Нова  . Друга два архипелага,   

и  састоје се од мноштва малих острва.

1.

2.

4.

7. Природне карактеристике Аустралије и Океаније

32616szerbFGY1-80korr2016.indd   16 2016. 03. 02.   16:18
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Помоћу следећих координата потражи три аустралијска града! 

Јужна географска ширина 33° 52`, источна географска дужина 151° 12`  

Ј.г.ш. 37° 49`, и.г.д. 144° 57`   ј.г.ш. 35° 28`, и.г.д. 149° 12`  

На карти Аустралије 
обој различите територије, 
у зависности од тога, да 
која пољопривредна грана 
је карактеристична за њих. 
Направи легенду.

 

 

 

Допуни следеће реченице.

Аустралија даје 1/3 светске производње  . Најважнији енергент држа-

ве је  . На минералном благу и енергентима се заснива развијена ме-

талургија  и  . Најзначајнији трговински партнер јој је 

 .

1.

2.

3.

4.

8. Становништво и привреда Аустралије

Површина Аустралије је 7,7 милиона km², а становништво 20 милиона. 86% становништва 
живи у градовима, 2,5% припада аустралидној раси, 80% живи у источном и југозападном при-
обаљу.

Колика је густина насељености?  становникa/km². Колико људи живи у градови-

ма?  Колико људи живи у приобаљу?  Колико има староседеоца? 
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 I.IV ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ

На глобусу означи Северни и Јужни поларни круг (поларник). Упиши на карту у ком климат-
ском појасу се налазе поларне области.

Један део следећих тврдњих се односи на Арктик а други део на Антарктик. Упиши број 
тврдње на одговарајуће место.

Арктик: 

Антарктик: 

1. До пола је први стигао Роберт Пери 1909. године.

2. Овде су измерили најнижу температуру на планети.

3. Називају га и највећом пустињом планете.

4. Велики копнени месојед овог региона је поларни медвед. 

5. Највеће узвишење је Винсон Масив (5140m). 

6.  Опстанак овде настањених Инуита („Ескима“) данас првенствено обезбеђује риболов 
и лов. 

7. До овог пола је први стигао Норвежанин Роалд Амундсен, 14. децембра 1911. године.

8. Највеће копно је Гренланд које је уједно и највеће острво на планети. 

9. Активни вулкан овог региона је Еребус. 

1.

2.

9. Арктик и Антарктик
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IV ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ

На основу Антарктичке повеље, било која држава може да успостави истраживач-
ку станицу на територији Антарктика. 2006. је тридесет држава имало привремену или 
сталну истраживачку станицу на континенту.

Сакупи податке станица барем пет различитих нација. Напиши име и географске координате 
станица.
Да би решио задатак користи интернет. Погледај када и на којој станици су мађарски истражи-
вачи вршили истраживања.

Име станице Земља која је одржава Координате

4.

Поделите се у парове и урадите следећи експеримент. Узмите једну велику шерпу и стави-
те у њу један већи преврнути тањир. Сипајте у њу толико воде да се тањир скроз не потопи.

Фломастером означите са стране тањира докле је била вода. Након тога ставите на тањир ко-
лико год можете коцки леда. Сачекајте док се коцке леда отопе. Шта сте приметили? Шта сте 
закључили на основу овога?

Направите фотографију пре и после отапања коцки леда. Слике одштампајте и залепите их 
овде.

Пре:  После:

3.
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Одговори на следећа питања која се односе на Африку!

Највећа држава?  Најмногољуднија држава?  

Најмногољуднији град?  Највиша тачка?  

Највеће полуострво?  Највеће језеро? 

Најдужа река? 

2.

Стрелицама уцртај правац кре-
тања ваздуха. Нацртај облаке и капљи-
це кише тамо где пада киша.

Од следећих тврдњи, изабери оне које су карактеристичне за Аустралију или за Африку! 
Упиши број тврдње карактеристичне за дати континент иза његовог имена. Има и таквих 
тврдњи, које можеш на оба места уписати.

1. На њеној територији се пружа екватор. 7. На њеној територији се налази Нил.
2. На њеној територији се пружа Јарчева 8. Овде се налази басен Конга.
    обратница.
3. На њеној територији се пружа Ракова 9. На њеној територији се налазе
    обратница.  пустиње.
4. На њеној територији дува пасат. 10. Овде се налази река Мери.
5. Обале су неразуђене. 11. Овде се налази Велики артешки басен.
6. Овде се налазе Велике разводне планине.

4. Сакупљај информације о најважнијим афричким националним парковима.

Од података направи табелу која ће садржати следеће: име, држава у којој се налази, за-
нимљивости, карактеристични животињски и биљни свет. Да би решио задатак, користи интер-
нет и атлас.

1.

3.

4.

Географија Африке, Аустралије, Океаније и поларних региона 

екватор
С Ј

Африка

Аустралија
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