Увод, упутство о начину коришћења
� Поштовани Ученици!

� Поштовани Педагози!

� П
 ред вама се налази збирка задатака
везана за уџбеник Географија 8. из серије
Панорама. Поред познатих типских задатака из уџбеника, овде ћете пронаћи
занимљиве задатке које ћете решавати
и кроз игру. Примери овог типа су укрштене речи, ребуси или пројект-задаци који захтевају интернет претрагу и
групни рад.
� Помоћу ове збирке, кроз игру можете
преконтролисати своје знање или проширити већ усвојена сазнања.
� Ако сте у могућности, предлажем вам да
урадите пројект-задатке јер ћете имати
незаборавне доживљаје током заједничког рада.
� Надам се да ћете са таквом вољом решавати различите задатке, са каквом сам их
ја измишљао.

� З бирка задатака тематски прати структуру
уџбеника Географија 8. из серије Панорама. Групе задатака са сличним садржајем као у уџбенику, помажу ученицима
да усвоје ново градиво и да провере своје
знање. Збирка задатака је погодна како за
рад на часу, тако и код куће.
� Задаци подстичу на рад, интересантни су
и мотивишу. Ребуси и укрштенице кроз
игру, скоро неприметно извлаче сазнања
из ученика.
� Задаци који се налазе у тамнијим блоковима су на вишем степену, те је на тај
начин омогућена диференцијација и
неговање талената.
� На крају појединих тематских блокова дати су пројект-задаци везани за
градиво и захтевају од ученика више
ангажовања ван часова. Условљавају
сарадњу и заједничко размишљање па
на тај начин развијају личност ученика,
заједницу, склоност према природним
наукама, дигиталну, социјалну и предузетничку компетенцију.
� Надамо се да ће збирка задатака са
новим приступом и уз Вашу помоћ још
више приближити природне предмете
ученицима.

Успешан рад жели вам аутор

Успешан рад желе Вам издавач
и одговорни уредник
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I I. ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
1. Природно-географске карактеристике Средње Европе
1.

Када су настали следећи предели? У квадрате упиши почетнa словa геолошких раздобља.

1. Велика низија

  2. Карпати

4. Немачке средње планине
7. Влашка низија

   3. Пољске средње планине

  5. Алпи

6. Немачко-Пољска низија

8. Чешки басен и ободне планине басена

(П) палеозоик
(Т) терцијар
(К) квартар

2.

Шта је заједничко географским појмовима?

Килски - , Гдањски - , Мекленбуршки –
Бренерски -, Симплонски -, Дукла –
Јунгфрау, Снежка, Молдовеану

На какав географски облик указује стрелица?

Гдањски залив

Подвуци карактеристике овог облика.
дубоко море  песак  изнад надморске висине
гранит  плитко море  испод надморске висине

4.

ки

за
ли
в

3.

ла
Вис

нс

Елблаг

Шта означавају табле?

Шта означавају бројеви?

6
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I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
5.

Ко је дао оглас? Ако откријеш, одговори на питања.

� Носим конфекцијски број. Ако си нижи од мене, обуци капут боје депресије, ако си
виши, узми огртач боје висоравни. Тражим равно испеглану кошуљу зелене боје на
плаве пруге.
Које боје је капут депресије?
.............................................
Које боје је огртач висоравни?
Зашто је кошуља зелене боје?
Решење:

Због чега кошуља има плаве пруге?
Зашто је равно испеглана?

� Везали су ме око једног басена. Надимак ми је Кифла или Потковица. Овде сам заробљен већ више милиона година. Затворски број ми је 2655. Очекујем што више
посетилаца.
Око ког басена је везан заробљеник?
Решење:

Зашто су му дали надимак Потковица?
Зашто му је затворски број 2655?

6.

месецмесецмесец

јан.
феб.
март
апр.
јан.
мај
феб.
јун
март
јул
апр.
јан.
авг.
мај
феб.
септ.
јун
март
окт.
јул
апр.
нов.
авг.
мај
дец.
септ.
јун
окт.
јул
нов.
авг.
дец.
септ.
окт.
нов.
дец.

јан.
феб.
март
апр.
јан.
мај
феб.
јун
март
јул
апр.
јан.
авг.
мај
феб.
септ.
јун
март
окт.
јул
апр.
нов.
авг.
мај
дец.
септ.
јун
окт.
јул
нов.
авг.
дец.
септ.
окт.
нов.
дец.

јан.
феб.
март
апр.
јан.
мај
феб.
јун
март
јул
апр.
јан.
авг.
мај
феб.
септ.
јун
март
окт.
јул
апр.
нов.
авг.
мај
дец.
септ.
јун
окт.
јул
нов.
авг.
дец.
септ.
окт.
нов.
дец.

Нумериши климатске дијаграме крећући се Средњом Европом од запада ка истоку. Именуј
типове климе.

месецмесецмесец

месецмесецмесец

7.

Порекло имена Алпа је неизвесно. Вероватно реч потиче од француске речи која
има латинско порекло од речи albus или од altus.
Пронађи значење ових
речи.
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I. I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
2. Привредни и друштвени односи Средње Европе
1.

Наброј државе Средње Европе на основу њихових регистарских таблица.

2a.

Испод сваког евра прво упиши слово његовог националног симбола, а затим слово под
којим се налази име државе.

E) Волфганг Амадеус Моцарт

A) Словачка

H) Орао

O) Словенија

P) Аутор прве домаће штампане књиге

J) Аустрија

M) Двоструки крст са тровршјем

Л) Немачка

Ако си уписао тачна решења, као резултат ће ти се појавити име монете једне од чланица ЕУ.

б.

Потражи на интернету колика је средња вредност форинте у односу на дату монету.

Која је већа вредност? Стави релацијску ознаку.
куповни курс

продајни курс
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3.

У табели видиш демографске податке држава Средње Европе. Упиши одговарајућа имена
милиона стан.
држава у бела поља изнад стубића.
Држава

Становника Држава Становника

Словачка
Чешка
Мађарска
Немачка
Швајцарска

4a.

5 477 000
10 190 000
9 976 000
81 472 000
7 640 000

Румунија
Аустрија
Пољска
Словенија

21 905 000
8 217 000
38 441 000
2 000 000

На основу података о површини држава, подвуци оне које имају већу територију од Мађарске.
Мађарска: 93 030 km2
Словачка
Чешка
Немачка
Швајцарска

49 036 km2
78 886 km2
357 021 km2
41 290 km2

Румунија
Аустрија
Пољска
Словенија

237 500 km2
83 858 km2
312 685 km2
20 273 km2

б.

Израчунај на колики квадрат би стала површина сваке државе, а затим умањи тај податак.
На основу добијених података, нацртај квадрате од највећег ка најмањем, један унутар другог.
Добијене податке заокружи на целе бројеве, а цртање започни од дате тачке А. На овај начин
ћеш видети однос величина територија између држава.
Површина (km )
2

Немачка

Румунија

Мађарска

Словачка

357 021

237 500

93 030

49 036

Страница квадрата (km)

600

Умањена страница квадрата (cm)

6

A

·
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I. I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
3. Немачка, најмногољуднија држава Европске уније

I

Пројекат – задатак

Замисли себе као посматрача Немачког шампионата.
Са трибина посматраш навијаче. Какву храну су понели на утакмицу? Шта пију? Како се облаче?
Каквим возилима су дошли на утакмицу? Откриј где су запослени? Шта доносе навијачима противничког тима као поклон? Образложи своје идеје.
Bayern München – Werder Bremen
Могућа решења
Bayern München

Werder Bremen

град

Јужна Немачка
Швапско-Баварски басен

део државе,
предео

храна

риба, ражани хлеб
(Северно море, лука, океанско
подручје)

пиће

гардероба за прелазно време
(копнено подручје)

гардероба

превозно средство

радно место

поклон

10
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1a.

Уз коју реку су изграђени следећи градови?

Манхајм, Мајнц, Бон, Келн, Леверкузен, Дизелдорф, Дуисбург
Дрезден, Магдебург, Витенберг, Хамбург
Вирцбург, Офенбах, Франкфурт на Мајни, Мајнц
Улм, Инголштат, Регенсбург, Пасау

б.

На обалама ког мора су подигнути следећи лучки градови?

Емден, Вилхелмсхафен, Куксхафен, Бремерхафен
Кил, Росток, Фленсбург

2.

Игра меморије. Пажљиво прочитај реченице са мноштвом бројчаних података. Прекриј
текст, а затим покушај на основу сећања да одговориш на постављена питања.
Уједињењем 1990-е, Немачка је постала друга најмногољуднија европска држава са
преко 82 милиона становника. Састоји се из 13 савезних покрајина и 3 града са статусом покрајине. Граничи се са 2 мора и 9 држава. Данас је она пета привредна сила
света иза САД, Кине, Индије и Јапана. По производњи аутомобила је трећа. Трећа је у
свету по количини извоза, а четврта по количини увоза. Годишње 72 милиона немачких туриста путује у иностранство и на основу тога је водећа у свету.
Да ли међу туристима који путују у иностранство највише има Немаца?
Колико савезних покрајима има у Немачкој, ако узмемо у обзир и градове са таквим
статусом?
Које место у свету заузима по производњи аутомобила?
Са колико држава се граничи?
Да ли заузима бољи положај на ранг листи извоза или увоза?
Када су се ујединиле СРН и НДР?
На ком месту у свету се налази на основу привредног развоја?

11
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4. Индустрија Немачке
1a.

Попуни укрштеницу уз помоћ уџбеника.

1. Најпрометнија речна лука.
1.
2. Планина у којој извире Дунав.
2.
3. Међународни назив за извоз.
4. Фабрика која производи апарате за домаћинство,
седиште јој је у Штутгарту.
5. По овом производу су 3. у свету (Опел, Ауди).
6. Главни град Немачке.
7. Од укупног немачког туристичког прихода оволико
% потиче из Јужне Немачке
8. Средњорајнска област учествује са оволико
% у односу на укупну индустријску производњу.
9. Те године су се ујединиле СРН и НДР
Решење упиши у празно поље.
На интернету укуцај следећу адресу :

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://money.cnn.com/magazines/fortune/ 				

/2010

На страници која се појавила, кликни мишeм на поље „By Location” затим на ”Countries”.
У изборном пољу са списком држава пронађи оне чији се подаци траже у табели, а затим одговори на питања.

б.
Од 500 гигантских фирми у
свету, колико је предузећа
из

САД

Како се зове највећа фирма
у држави?

Које место на светској ранг
листи заузима дотична
фирма?

			

Јапана 		
Кине

		

Немачке 		

2.

На основу чега су немачки фолксваген аутомобили добили следећа имена?

VW Passat

VW Golf

VW Siricco

VW Bora

12
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3.

Направи мапу фудбалских клубова. Дата су имена осам немачких фудбалских клубова.
Пронађи из којих градова они потичу, а затим поред кружића упиши њихове бројеве.
1. Bayern München

2. Hamburger SV

3. Eintracht Frankfurt

4. Hertha BSC

5. 1. FC Köln

6. Werder Bremen

7. Hansa Rostock

8. VfB Stuttgart

4.

На једном немачком мотокрос такмичењу блато је испрскало рекламе које окружују стазу.
Покушај да их препознаш, а затим у табелу упиши називе марки или индустријске гране којима
припадају. Један назив можеш уписати само на једном месту. У поља означена са + прошири
листу са још једном немачком фирмом.

Производња
комуникационе и
електричне
опреме

Хемијска
индустрија

Енергетска
индустрија

Производња
спортске
опреме

Mercedes-Benz

+

+
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I. I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
5. Пољска, на граници запада и истока
1.

Надокнади слова која је миш изгрицкао.

П

Љ

Е

РОП

2.

КА ЈЕ Н

ЈЗ

ИЛИ ЈЕ НА

ПАД
ИС

ИЈА Д
ОЧН

Ж

ВА

ЈА ДР

СТ

АВ

ЧНЕ
АП

ДНЕ ЕВ

О

Е?

Потражи чиме су се бавиле славне личности, поћени у Пољској.

Фредерик Шопен (1810–1849)
Карол Јозеф Војтила (1920–2005)
Роман Полански (1933–)

Јожеф Бем (1794–1850)

Роберт Кубица (1984–)

Батори Иштван (1533–1586)

Никола Коперник (1473–1543

3.

Реши укрштеницу. Као резутат, добићеш назив језерске области која представља туристичку привлачност Пољске.

1. Кртоласто поврће које се гаји
у северним деловима земље.
2. У њему је основан најстарији
факултет Средње Европе.
3. Туристичко насеље у Татрама.
4. Планина кoja представља природну
границу између Чешке и Пољске.
5. Област формирана радом леда.
6. Област богата каменим угљем.
7. Житарица за производњу пива. 8.
8. Главни град Пољске.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.

Шта мислиш, зашто су популарне туристичке дестинације у Пољској? Напиши неколико
предлога за које сматраш да представљају туристичку привлачност. Користи интeрнет.

14
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6. У средини Европе: Република Чешка
1a.

Посматрај цртеж 10 секунди. Покушај да запамтиш што више детаља. Прекриј слику и на
основу сећања напиши шта си видео.

б.

Пронађи везу између написаних речи. Састави реченице у којима ћеш у једној реченици
користити више речи које си препознао.

2.

Прати ток путовања на карти Средње Европе. Доврши дате реченице.

Стигао сам у главни град (		
(

). Бродом сам кренуо ка југу, на реци

) која пролази кроз град. Да ли сам требао покренути мотор брода? (

)

) Пристао сам у град који

Какве електране ћy видети током путовања? (		

је познат по лакој индустрији и индустрији пива. (			 ) Колико град
) Који минерал експлоатишу јужно од града?

има становника? (

) У који државу извозим руду ако камион иде према југу? (		

(

3.

)

Поред сировина упиши одговарајуће слово индустријске гране.

А) индустрија порцелана Б) термоелектрана В) индустрија пива Г) лековита
бања Д) индустрија оловака
јечам и хмељ

каолин

графит, дрво

мрки угља

извор топлоте
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7. Алпи
1.

Започни реченице словима од којих је састављен назив врха МОН БЛАН. Нека реченице
буду у вези са Алпима.
М
О
Н
Б
Л
А
Н

2.

Реши загонетке и открићеш који се фактори мењају ако се пењемо ка врху
Алпа. У празна поља упиши решења.

• Напиши слова одговарајућим редоследом.
МПЕТАУРТРЕА

ЗДАВИШУН ТИКАСПРИ

ЗДОГАВАЊЕ

Откриј тражене две речи тако, што ћеш се кретати као шаховска фигура скакача. Почетна слова се налазе у тамним пољима.
H

А

Д

А

Н

И
О

Л
В

количина 		

А
T

• Допуни слова у датој реченици која је миш изгрицкао.
П

ИР

НИ

• Реши ребус.

Б

Љ

Н

П

Р

А  	 СП

А

ЊЕ С

Л

АЛ +
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• Реши загонетку.
…ски
		 + 		

…лост
…ионик

• Која почетна реч је заједничка за све дате речи?

…ид

+ 			

…логија
…метрија

3.

Упиши дате године на одговарајуће место унутар неме карте.

1924

Шамони

1968

Гренобл

1928

Санкт Мориц

1992

Албертвил

1936

ГармишПартенкирхен

1956

Kортина
д’Ампецо

1964

Инсбрук

2006

Торино

Шта је заједничко наведеним олимпијадама?

4.

На шта је мислио један од организатора олимпијаде када је рекао следеће:
„На жалост, не можемо управљати снежним падавинама.“

Шта су урадили да би елеминисали препреку?
a)

б)

17
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8. Алпске државе: Швајцарска, Аустрија и Словенија
1.

Како се искориштавају планине?
Природни ресурси

Искориштавање

шуме
хидроенергија
скијање, сноуборд
лековито биље
млечна и месна индустрија
потенцијално минерално благо планина
пећине
извори у подножју планина
рафтинг
свеж ваздух

2a.

б.

Упиши редне бројеве застава у квадрате на немој карти.
1.
2.

3.

Слова која се налазе испред изјаве упиши на територију одговарајуће државе на коју се
дата изјава односи.

М) Политички независна.
Л) Љубљана, Марибор.
З)	Извоз камене соли и
магнезита.
Е) Источни Алпи.
У) Nestle, Credit Suisse.
Д) Уски приморски појас.
Производња сатова, хеА)	
мијска индустрија.
Е)	Огранци Динарских планина.
Ј) Центри прерађивачке индустрије: Линц, Грац.
Е) На основу прихода од туризма прва је у свету.
Ш) Мало сировина, много стручног знања.
Р) Ископавање гвоздене руде површинским коповима.
А) Бечки валцер

18
32617szerbFGY1–96korr2016.indd 18

2016. 03. 10. 8:11

I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
c.

Прочитај одговарајућим редоследом сва слова на територији једне државе. Добићеш три
појма која су повезана са Алпима.

3.

Која реч је уписана у програм за претраживање, ако су се као резултат појавиле следеће
слике?

4.

У празна поља упиши решења.
Осим ретороманског, којим причају староседеоци, званични језици
у Швајцарској су

значење на српском
Guten tag!

Bоnjur!

Buongiorno!

Schule

l’école

scuola

ich liebe dich

je t’aime

ti amo

5.

Сакупи разне показатеље који указују на привредни развој државе.
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9. Карпати и Карпатски басен
1.
С)
Е)
М)
Л)
И)
Б)
П)
Л)
Ф)
А)

2a.

Која изјава је тачна у вези Карпата? Заокружи тачне изјаве.
Набирање се десило у терцијеру.
Члан Евроазијског планинског система.
Највиши врх је Герлаховка, 2655 m.
Хидрографско развође.
Дели се на источни и западни део.
Простиру се од Девинског теснаца до клисуре
Казан, на дужини од 1500 km.
Издижу се од Лигурског мора до Бечке шуме
на дужини од 1100 km.
Главна сила у обликовању рељефа је лед.
Подељене су на четири појаса.
Највиши врх има висину од 4810 m.

Слова
која
заокру нису
жен
прочи
тај од а
до
горе и ле ка
сазнаћ
еш н
плани а коју
ну се
однос
е прео
с
изјаве тале
.

Напиши решења датих дефиниција у празан простор поред њих.

Воде које садрже у себи CO2 називамо
Пролаз кроз Североисточне Карпате кроз који је већина Мађара стигла у Карпатски
басен за време сеобе
Највиши чланови овог појаса су Високе Татре и Фагарашке планине

У Карпатима се могу приметити

појединачна појаса.

Глечерски валов је у облику слова
Западни Бескиди изграђени од флиша могу се наћи у овој држави:
Дата су слова два географска појма везана за Карпатску област. Један појам представља
име највишег врхa Карпата. Заокружи његова слова, а од преосталих слова добићеш назив другог географског појма.

б.

А  Г  Н  Х  О  А  Р  Ј  А  И  В  И
К  П  А  А  Е  Н  С  О  Н  Л  З  К
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