
R. sz.: NT-32617/F
ISBN 978-963-19-7780-6

R. sz.: 32617/F
ISBN 978-963-19-7780-6

NT_32617_F_borito_2020_tb.indd   1 2020. 03. 30.   10:34



П
анорама

Жолт Комар

Географија 8.
збирка задатака

Oktatási Hivatal



Уџбеник је 1. септембра 2015. год. одобрен под бројем TKV/3389-11/2015.
Уџбеник одговара оквирном програму Министарства просвете [17/2004. (V. 20)] и оквирном програму 

Националног завода за уџбенике (Nemzeti Tankönyvkiadó) [17/2004. (V. 20)].
Уџбеник одговара оквирном програму за развој компетенције из анекса број 3 уредбе 17/2004. (V. 20). 

Уџбеник је усаглашен са Националним основним програмом (NAT) из 2007. године.

Превод уџбеника
Komár Zsolt: Földrajz 8. feladatgyűjtemény Panoráma-sorozat

Raktári szám: 00889/F
Превод и адаптација:

Весна Бабић-Седлачек

Стручно мишљење: 
Аница Пандуровић 
Жофија Кемпфнер

Лектор:
Видосава Будишин-Свобода

Илустрације:
Каталин Међери

План корица:
Јанош Банати – Rockwell Design Kft.

Типографија:
Кристина Принц: Austral Bt.

Фотографије:
Илона Шлезак, Павле Марјановић, Пол Флет

 Fotogra�ja na корицama:
© Cenorman, Мајкл Шмелинг /Dremastime.com

 План корица и типографија:
Јанош Банати – Rockwell Design Kft.

Одговорни уредник издања на мађарском језику: 
Анамарија Будаи-Витез

Графички уредник:
Илона Шлезак

Одговорни уредник српског издања:
Пенка Весић

© Komár Zsolt, Oktatási Hivatal (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet), 2015

ISBN 978-963-19-7780-6

Уџбеник је 1. септембра 2015. год. одобрен под бројем TKV/3389-11/2015.
Уџбеник одговара оквирном програму Министарства просвете [17/2004. (V. 20)] и оквирном програму 

Националног завода за уџбенике (Nemzeti Tankönyvkiadó) [17/2004. (V. 20)].
Уџбеник одговара оквирном програму за развој компетенције из анекса број 3 уредбе 17/2004. (V. 20).

Уџбеник је усаглашен са Националним основним програмом (NAT) из 2007. године.

Превод уџбеника
Komár Zsolt: Földrajz 8. feladatgyűjtemény Panoráma-sorozat

Raktári szám: 00889/F
Превод и адаптација:

Весна Бабић-Седлачек

Стручно мишљење:
Аница Пандуровић
Жофија Кемпфнер

Лектор:
Видосава Будишин-Свобода

Илустрације:
Каталин Међери

План корица:
Јанош Банати – Rockwell Design Kft.

Типографија:
Кристина Принц: Austral Bt.

Фотографије:
Илона Шлезак, Павле Марјановић, Пол Флет

Fotografija na корицama:
© Cenorman, Мајкл Шмелинг /Dremastime.com

План корица и типографија:
Јанош Банати – Rockwell Design Kft.

Одговорни уредник издања на мађарском језику:
Анамарија Будаи-Витез

Графички уредник:
Илона Шлезак

Одговорни уредник српског издања:
Пенка Весић

© Komár Zsolt, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015

ISBN 978-963-19-7780-6

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet • www.ofi.hu • Vevőszolgálat: vevoszolgalat@ofi.hu • Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 460-1822
A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató • Raktári szám: NT-32617/F • Felelős szerkesztő: Vészits Péterné • Műszaki szerkesztő: Orlai Márton 
Grafikai szerkesztő: Görög Istvánné • Terjedelem: 8,6 (A/5) ív. • A könyv tömege: 250 gramm. • 1. kiadás, 2016 • Nyomdai előkészítés: TiMac Bt.

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   2 2016. 03. 10.   8:11

Уџбеник је 1. септембра 2015. год. одобрен под бројем TKV/3389-11/2015.
Уџбеник одговара оквирном програму Министарства просвете [17/2004. (V. 20)] и оквирном програму 

Националног завода за уџбенике (Nemzeti Tankönyvkiadó) [17/2004. (V. 20)].
Уџбеник одговара оквирном програму за развој компетенције из анекса број 3 уредбе 17/2004. (V. 20).

Уџбеник је усаглашен са Националним основним програмом (NAT) из 2007. године.

Превод уџбеника
Komár Zsolt: Földrajz 8. feladatgyűjtemény Panoráma-sorozat

Raktári szám: 00889/F
Превод и адаптација:

Весна Бабић-Седлачек

Стручно мишљење:
Аница Пандуровић
Жофија Кемпфнер

Лектор:
Видосава Будишин-Свобода

Илустрације:
Каталин Међери

План корица:
Јанош Банати – Rockwell Design Kft.

Типографија:
Кристина Принц: Austral Bt.

Фотографије:
Илона Шлезак, Павле Марјановић, Пол Флет

Fotografija na корицama:
© Cenorman, Мајкл Шмелинг /Dremastime.com

План корица и типографија:
Јанош Банати – Rockwell Design Kft.

Одговорни уредник издања на мађарском језику:
Анамарија Будаи-Витез

Графички уредник:
Илона Шлезак

Одговорни уредник српског издања:
Пенка Весић

© Komár Zsolt, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015

ISBN 978-963-19-7780-6

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet • www.ofi.hu • Vevőszolgálat: vevoszolgalat@ofi.hu • Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 460-1822
A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató • Raktári szám: NT-32617/F • Felelős szerkesztő: Vészits Péterné • Műszaki szerkesztő: Orlai Márton 
Grafikai szerkesztő: Görög Istvánné • Terjedelem: 8,6 (A/5) ív. • A könyv tömege: 250 gramm. • 1. kiadás, 2016 • Nyomdai előkészítés: TiMac Bt.

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   2 2016. 03. 10.   8:11

Уџбеник је 1. септембра 2015. год. одобрен под бројем TKV/3389-11/2015.
Уџбеник одговара оквирном програму Министарства просвете [17/2004. (V. 20)] и оквирном програму 

Националног завода за уџбенике (Nemzeti Tankönyvkiadó) [17/2004. (V. 20)].
Уџбеник одговара оквирном програму за развој компетенције из анекса број 3 уредбе 17/2004. (V. 20).

Уџбеник је усаглашен са Националним основним програмом (NAT) из 2007. године.

Превод уџбеника
Komár Zsolt: Földrajz 8. feladatgyűjtemény Panoráma-sorozat

Raktári szám: 00889/F
Превод и адаптација:

Весна Бабић-Седлачек

Стручно мишљење:
Аница Пандуровић
Жофија Кемпфнер

Лектор:
Видосава Будишин-Свобода

Илустрације:
Каталин Међери

План корица:
Јанош Банати – Rockwell Design Kft.

Типографија:
Кристина Принц: Austral Bt.

Фотографије:
Илона Шлезак, Павле Марјановић, Пол Флет

Fotografija na корицama:
© Cenorman, Мајкл Шмелинг /Dremastime.com

План корица и типографија:
Јанош Банати – Rockwell Design Kft.

Одговорни уредник издања на мађарском језику:
Анамарија Будаи-Витез

Графички уредник:
Илона Шлезак

Одговорни уредник српског издања:
Пенка Весић

© Komár Zsolt, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015

ISBN 978-963-19-7780-6

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet • www.ofi.hu • Vevőszolgálat: vevoszolgalat@ofi.hu • Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 460-1822
A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató • Raktári szám: NT-32617/F • Felelős szerkesztő: Vészits Péterné • Műszaki szerkesztő: Orlai Márton 
Grafikai szerkesztő: Görög Istvánné • Terjedelem: 8,6 (A/5) ív. • A könyv tömege: 250 gramm. • 1. kiadás, 2016 • Nyomdai előkészítés: TiMac Bt.

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   2 2016. 03. 10.   8:11

Oktatási Hivatal • 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök • Raktári szám: NT-32617/F • Felelős szerkesztő: Vészits Péterné 
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos • Műszaki szerkesztő: Görög Istvánné 

Gra�kai szerkesztő: Görög Istvánné 
Terjedelem: 8,6 (A/5) ív • A könyv tömege: 250 gramm • 1. kiadás, 2022 • Nyomdai előkészítés: TiMac Bt.

Gyártás: Könyvtárellátó Nonpro�t Kft.

Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen • Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma:



3

Садржај

 I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

1. Природно-географске карактеристике
Средње Европе, делови регије 6

 2. Природни и друштвени односи
Средње Европе 8

3. Немачка, најмногољуднија држава 
Европске Уније 10

I Пројект – задатак 10

4. Индустрија Немачке 12

5. Пољска, на граници запада 
и истока 14

6. У средини Европе: Република Чешка 15

7. Алпи 16

8. Алпске државе: Швајцарска,
Аустрија и Словенија 18

 9. Карпати и Карпатски басен 20

 10. Наш северни сусед: Словачка 22

 11. Граница двеју европских области:
Румунија 24

 12. Кратак историјат и институције
Европске Уније 26

II Пројект – задатак 27

III Пројект – задатак 27

Понављање – Географија
Средње Европе 28

IV Пројект – задатак 31

V Пројект – задатак 31

II ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЂАРСКЕ

 13. Мађарска у свету 
и Европи 32

 14. Путовање у прошлост – настанак
рељефа Мађарске 34

 15. На граници три климатске области.
Климатске промене данашњице 36

 16. Хидрографија Мађарске, 
заштита квалитета вода 38

 17. Флора, фауна и земљиште
Мађарске 41

 18. Заштита природе и животне средине
у Мађарској. Национални паркови 43

VI Пројект – задатак 43

Понављање – Природно-географске 
карактеристике Мађарске 45

 III ДРУШТВО И ПРИВРЕДА
МАЂАРСКЕ

 19. Становништво, народности
и етничке групе 48

 20. Миграције становништва у простору и 
времену. Мађари ван граница 51

 21. Модерне мреже насеља
и њихов настанак 53

 22. Урбанизација: ширење градова
и градског становништва 55

VII Пројект – задатак 56

 23. Структура Мађарске привреде.
Утицај ЕУ на привреду 57

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   3 2016. 03. 10.   8:11



4

САДРЖАЈ

 24. Индустрија Мађарске. Услови
индустријализације. Приватизација 59

 25. Пољопривреда у 21. веку 61

 26. Карактеристике туризма у Мађарској.
Екотуризам 63

VIII Пројект – задатак 66

 27. Инфраструктура и саобраћај 67

 28. Телекомуникација и развијена
информативна технологија 69

Понављање – Друштво
и привреда Мађарске 71

 IV ПРЕДЕЛИ МАЂАРСКЕ

 29. Велика низија I – Типичан мађарски
предео. Мање целине Велике низије 73

 30. Велика низија II – Привреда Велике низије 75

 31. Велика низија III – Затисје. 
Кратак историјат регулације река 77

 32. Унутрашњом ивицом Карпата:
Северне средње планине 79

IX Пројект – задатак 81

 33. Проблеми и будућност индустрије
Северних средњих планина 82

 34. Природне карактеристике Мале низије
и Подалпског горја 84

 35. Привреда и трговина
Западне Мађарске 85

 36. Задунавско горје 87

 37. Задунавске средње планине 89

X Пројект – задатак 90

 38. Будимпешта и околина.
Структура града 91

Понављање – Предели Мађарске 93

XI Пројект – задатак 95

Нема карта Мађарске 96

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   4 2016. 03. 10.   8:11



5

� Поштовани Ученици!

�  Пред вама се налази збирка задатака 
везана за уџбеник Географија 8. из серије 
Панорама. Поред познатих типских зада-
така из уџбеника, овде ћете пронаћи 
занимљиве задатке које ћете решавати 
и кроз игру. Примери овог типа су укр-
штене речи, ребуси или пројект-за-
даци који захтевају интернет претрагу и 
групни рад.

�  Помоћу ове збирке, кроз игру можете 
преконтролисати своје знање или про-
ширити већ усвојена сазнања.

�  Ако сте у могућности, предлажем вам да 
урадите пројект-задатке јер ћете имати 
незаборавне доживљаје током заједнич-
ког рада.

�  Надам се да ћете са таквом вољом реша-
вати различите задатке, са каквом сам их 
ја измишљао. 

Успешан рад жели вам аутор

� Поштовани Педагози!

�  Збирка задатака тематски прати структуру 
уџбеника Географија 8. из серије Пано-
рама. Групе задатака са сличним садр-
жајем 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 бло-
ковима су на вишем степену, те је на тај 
начин омогућена диференцијација и 
неговање талената.

�  На крају појединих тематских бло-
кова 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 преду-
зетничку компетенцију.

�  Надамо се да ће збирка задатака са 
новим приступом и уз Вашу помоћ још 
више приближити природне предмете 
ученицима.

Успешан рад желе Вам издавач
и одговорни уредник

Увод, упутство о начину коришћења
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 I. ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ I
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Када су настали следећи предели? У квадрате упиши почетнa словa геолошких раздобља.

1. Велика низија   2. Карпати   3. Пољске средње планине

4. Немачке средње планине   5. Алпи 6. Немачко-Пољска низија

7. Влашка низија 8. Чешки басен и ободне планине басена

Шта је заједничко географским појмовима?

Килски - , Гдањски - , Мекленбуршки –

Бренерски -, Симплонски -, Дукла –

Јунгфрау, Снежка, Молдовеану

На какав географски облик указује стрелица?

Подвуци карактеристике овог облика.

дубоко море  песак  изнад надморске висине

гранит  плитко море  испод надморске висине

1.

2.

3.

1. Природно-географске карактеристике Средње Европе

 Елблаг

Гдањски залив

Вислански за
лив

Шта означавају табле?

Шта означавају бројеви?

4.

(П) палеозоик

(Т) терцијар

(К) квартар
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I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
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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?

Због чега кошуља има плаве пруге?

Зашто је равно испеглана?

�  Везали су ме око једног басена. Надимак ми је Кифла или Потковица. Овде сам за-
робљен већ више милиона година. Затворски број ми је 2655. Очекујем што више 
посетилаца.

Око ког басена је везан заробљеник?

Зашто су му дали надимак Потковица?

Зашто му је затворски број 2655?

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

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.

6.

7.
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5.

Решење:

Решење:
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Наброј државе Средње Европе на основу њихових регистарских таблица.

 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 чла-

ница ЕУ.

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

Која је већа вредност? Стави релацијску ознаку.

куповни курс продајни курс

1.

2a.

б.

2. Привредни и друштвени односи Средње Европе

Наброј државе Средње Европе на основу њихових регистарских таблица.
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У табели видиш демографске податке држава Средње Европе. Упиши одговарајућа имена 
држава у бела поља изнад стубића.

Држава Становника Држава Становника
Словачка 5 477 000 Румунија 21 905 000

Чешка 10 190 000 Аустрија 8 217 000

Мађарска 9 976 000 Пољска 38 441 000

Немачка 81 472 000 Словенија 2 000 000

Швајцарска 7 640 000

На основу података о површини држава, подвуци оне које имају већу територију од Мађарске.

Мађарска: 93 030 km2

Словачка 49 036 km2 Румунија 237 500 km2

Чешка 78 886 km2 Аустрија 83 858 km2

Немачка 357 021 km2 Пољска 312 685 km2

Швајцарска 41 290 km2 Словенија 20 273 km2

3.

4a.

милиона стан.

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.

Немачка Румунија Мађарска Словачка
Површина (km2) 357 021 237 500 93 030 49 036

Страница квадрата (km) 600

Умањена страница ква-
драта (cm) 6

A·

б.
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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 про-
тивничког 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 сред-
ство

радно место

поклон

Пројекат – задатак

3. Немачка, најмногољуднија држава Европске уније

I
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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

На обалама ког мора су подигнути следећи лучки градови?

Емден, Вилхелмсхафен, Куксхафен, Бремерхафен

Кил, Росток, Фленсбург

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 ста-
тусом 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 немач-
ких 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?

1a.

2.

б.
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На основу чега су немачки фолксваген аутомобили добили следећа имена?

VW Passat VW Golf

VW Siricco VW Bora

2.

Попуни укрштеницу уз помоћ уџбеника.

1. Најпрометнија речна лука.

2. Планина у којој извире Дунав.

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 : 

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 за-
тим одговори на питања.

Од 500 гигантских фирми у 
свету, колико је предузећа 

из

Како се зове највећа фирма 
у држави?

Које место на светској ранг 
листи заузима дотична 

фирма?

САД        

Јапана              

Кине              

Немачке           

1a.

б.

4. Индустрија Немачке

4. Фабрика која производи апарате за домаћинство,

5. По овом производу су 3. у свету (Опел, Ауди).

7. Од укупног немачког туристичког прихода оволико

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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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

3.

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 
комуни-

кационе и 
електричне 

опреме

Енергетска 
индустрија

Хемијска 
инду-
стрија

Произ-
водња 

спортске 
опреме

Mercedes-Benz

+

+

4.
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Реши укрштеницу. Као резутат, добићеш назив језерске области која представља тури-
стичку 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. Главни град Пољске.

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.

2.

Надокнади слова која је миш изгрицкао.

П     Љ     КА   ЈЕ   Н     ЈЗ     ПАД     ИЈА   Д     Ж     ВА     СТ     ЧНЕ   

Е     РОП      ИЛИ   ЈЕ   НА     ИС     ОЧН     ЈА   ДР     АВ         АП     ДНЕ   ЕВ     О     Е?

1.

5. Пољска, на граници запада и истока

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

4.

Планина кoja представља природну
границу између Чешке и Пољске.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Роман Полански 

(1933–)
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Посматрај цртеж 10 секунди. Покушај да запамтиш што више детаља. Прекриј слику и на 
основу сећања напиши шта си видео.

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

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? (    )

Какве електране ћy видети током путовања? (           ) Пристао сам у град који 

је познат по лакој индустрији и индустрији пива. (   ) Колико град 

има становника? (                        ) Који минерал експлоатишу јужно од града?

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

1a.

б.

2.

6. У средини Европе: Република Чешка

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

3.
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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

1.

7. Алпи

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. По-
четна слова се налазе у тамним пољима.

количина   

• Допуни слова у датој реченици која је миш изгрицкао.
П     ИР         НИ     Б     Љ     Н         П         Р         А       СП         А     ЊЕ     С     Л     

• Реши ребус.

2.

H А Д

И Л

О А Н А

В T

АЛ +
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• Реши загонетку.

• Која почетна реч је заједничка за све дате речи?

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)

Упиши дате године на одговарајуће место унутар неме карте.

Шта је заједничко наведеним олимпијадама?

4.

3.

…ски

…лост

…ионик

…ид

…логија

…метрија

  +                         

+                

1968
Гренобл

1992
Албертвил

2006
Торино

1924
Шамони

1928
Санкт Мориц

1936
Гармиш-

Партенкирхен

1956
Kортина

д’Ампецо

1964
Инсбрук
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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

Упиши редне бројеве застава у квадрате на немој карти.

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.
А)  Производња сатова, хе-

мијска индустрија.
Е)  Огранци Динарских пла-

нина.
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

1.

2a.

б.

1. 2. 3.

8. Алпске државе: Швајцарска, Аустрија и Словенија
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Прочитај одговарајућим редоследом сва слова на територији једне државе. Добићеш три 
појма која су повезана са Алпима.

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

У празна поља упиши решења.

Осим ретороманског, којим причају староседеоци, званични језици 
у Швајцарској су

Guten tag!

Schule

ich liebe dich

Bоnjur!

l’école

je t’aime

Buongiorno!

scuola

ti amo

значење на српском

Сакупи разне показатеље који указују на привредни развој државе.

c.

3.

4.

5.
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Која изјава је тачна у вези Карпата? Заокружи тачне изјаве.

С) Набирање се десило у терцијеру.

Е) Члан Евроазијског планинског система.

М) Највиши врх је Герлаховка, 2655 m.

Л) Хидрографско развође.

И) Дели се на источни и западни део.

Б) Простиру се од Девинског теснаца до клисуре
Казан, на дужини од 1500 km.

П) Издижу се од Лигурског мора до Бечке шуме
на дужини од 1100 km.

Л) Главна сила у обликовању рељефа је лед.

Ф) Подељене су на четири појаса.

А) Највиши врх има висину од 4810 m.

Напиши решења датих дефиниција у празан простор поред њих.

Воде које садрже у себи CO
2
 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 на-

зив другог географског појма.

А  Г  Н  Х  О  А  Р  Ј  А  И  В  И

К  П  А  А  Е  Н  С  О  Н  Л  З  К

1.

2a.

б.

9. Карпати и Карпатски басен

Слова која нису заокружена прочитај од доле ка горе и сазнаћеш на коју планину се односе преостале изјаве.

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   20 2016. 03. 10.   8:11



I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

21

Помешана су слова назива река. Откриј о којим рекама је реч.

ИСТА СНЕ ААВРД РШМИО АЈНАР АХВ

Заокружи имена река које извиру у Карпатима.

Која слова је изгрицкао миш? Допиши слова која недостају.

Р         А И     Е     С     Р     Т МУ         ПРR     Т О     Т

Заокружи имена река које извиру у Карпатима.

Како можеш груписати реке које стижу са Карпата? Напиши идеје.

Шта је заједничко рекама које ниси заокружио?

Упиши решење:

заокружених слова

незаокружених слова

Састави реченице географског садржаја у којима ће учествовати новооткривени појмови.

3a.

б.

в.

в.
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Заокружи контуру Словачке. Стави Х на државе које су јој суседи.

Допуни слова која је миш изгрицкао.

Ч         ОС         В         КА       УС         ОУ         Р     К        Б         Т     С         В     

Измешана су слова три географска појма. Откриј их и размисли шта их повезује.

НАКАСВДОПУ ЗИЈАНИ  КОЛИВЕ НТИЖО  ВРТСОО   КВООЧИБГА

Повезује их:

Појмове из „а“ задатка уклопи у дате изјаве.

Главни град државе је         . Река    је дели на 
два дела. После неколико километра вожње бродом ка западу стижемо до терито-

рије                    . Плодно земљиште нашег северног суседа се налази 

у тзв. Подунавској                    . Металуршки центар се налази у

                       , а у                          ма-
шинска индустрија прерађује сировине. Туристе који стижу у државу привла-

че тврђаве или                    , односно                    

на Ниским и                    Татрама где се плаћа 

у                    . Шуме у планинама обезбеђују сировине за

            индустрију.

1.

2a.

б.

10. Наш северни сусед: Словачка

в.
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Да ли су тачне (Т) или нетачне (Н) следеће изјаве?

Данас на територији Словачке живи око 220 000 Мађара.

Велико житно острво је највеће острво Дунава.

Производња електричне енергије се базира на води и природном гасу.

Први су у свету по броју произведених аутомобила по глави становника.

Дрвна индустрија има бeзначајну улогу.

Туристичку привлачност представљају скијашке стазе и морска обала.

Шта им је заједничко? Има више решења. Користи уџбеник.

Дунав, Вах

Бохунице, Моховце

Подунавска низија, Потиска низија

Кошице, Жјар над Хроном

Национални парк Словачки рај, Добшинска ледена пећина

Заокружи заставу Словачке. Подвуци заставу оне државе са којом се Словачка разишла 
мирним путем 1993. године.

Потражи шта се види на полеђини евра и цента који су издати у Словачкој.

3.

4.

6.

5.
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Један мој пријатељ је организовао пут у Ердељ. Дневни програм је припремио на основу 
карте. Међутим, током кречења собе, креч је испрскао програм путовања. Исправи попрскане 
речи плана путовања и бројеве на карти.

Програм:

11. дан Kolozsvár Главни град Ердеља: родна кућа и кип краља Матије.

12. дан Риметеа (Torockó) Где два пута излази сунце. Најлепше село секељских
Мађара у Ердељу, Секељке (Székelykő).

13. дан Tordai пукотина Где се планина раздвојила на два дела.

14. дан Таргу Муреш Библиотека Телеки-тека, главни трг, музеј Бојаија.
(Marosvásárhely)

15. дан Језеро настало преграђивањем. Кањон Бицаз
  (Békás-szoros).

16. дан Szováta Слано језеро Урсу (Medve-tó).

17. дан Parajd Рудник соли.

18. дан Корунд (Korond) Локални производи од керамике, прућа и дрвета.

19. дан Szent Anna-tó Језеро у кратеру.

10. дан Brassó Други најзначајнији и највећи индустријски
град Румуније.

1.

11. Граница двеју европских области: Румунија

Рез пл.

М
есеш

Мериш
ор

Н
ирај

Бе

каш

Бист рица

Мали Самош

Хорт
об

ађ

Х
а

р
г и

та

Циуц
п

л
.

Ђурђеу
пл.

Раул Н
ег

ру

Бодо
к

п
л.

Барсеј басен

Вр
ан

ча

Вели ка Тарнава

Мала Тарнава

Хо
м

ор

од Бароти
п

л
.

басен
Ђурђеу

Гургиу

п л .

Залау

Краљев 
превој

Б
и

г
а

р
п

л
.

Велики Бихор

Ердељске рудне пл. Апушенске пл.

Калиманске пл.

Тр а н с и л в а н и ј с к а р а в н и ц а

Дева

Ђулске пл.
Велики Хаваш

Деж

Турда

Арјеш

Ајуд

Мориш

Ораштије

Себеш Себињ

Алба Јулија

Олт
Фогараш

Медијаш
Сигишвара

Е р д е љ        (Трансилванија)

Бистрица
Пјетросу

Борсек

Георгени

план. Мезе

Регин

Одорхеју Секујеск

Свети Ђорђе

Мијер-
куреја
Чук

Гимеш превој

Бицаз

Бицаз
вештачко
језеро

пл. Чалхо

Хашмашул. пл

Кањон
Тeлђеши
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Који градови причају о себи?

Ја сам главни град Ердеља, а на румунском језику ме зову Cluj-Napoca.

Лежим на 47° с.ш. и 22° и.д. Годинама сам био дом Ендреа Адија.

Простирем се на обалама Мориша. После капитулације код места Ширија (Șiria), на 

мојој територији су стрељали тринаест мађарских војних официра.

Број становника ми је близу 2 милиона.

На мојој земљи су убили Ђерђа Дожу. 164 године сам био под турском управом.

Ако стижеш са мора, можеш пристати код мене.

Као највећи град Ердеља, скривам се у окуки Карпата. Зли језици сматрају да специја-

литет „ситно печење“ (aprópecsenye) није по мени добило име.

Шта је заједничко за три наведена појма?

клисура Казан, делтасто ушће, Сулина

индустрија намештаја, индустрија целулозе, индустрија папира

нафта, мрки угаљ, река

сунцокрет, конопља, шећерна репа

3.

4.

Која индустријска грана производи следеће производе?

бензин, лож-уље, петролеј и мазут

локомотиве, аутомобиле, кугличне лежаје, инструменте

гуме, пластичне цеви, вештачка влакна

греде, даске, лесонит

челик, плоче, цеви, жице

2.
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Сортирај изјаве хронолошким низом. У квадрате упиши бројчани редослед. Најранији до-
гађај означи бројем 1. На крају сваке изјаве упиши годину њеног дешавања.

Римским уговором је основана Европска Економска Заједница.

Увођење евра најпре је заменило националну валуту

12 држава.

Потписан је Мастрихтски уговор и њиме је створена Европска унија.

Прикључењем 10 нових држава, међу којима смо и ми,

ЕУ је имала 25 чланица.

Потписивањем Шенгенског споразума укинута је пасошка контрола

на граничним прелазима унутар ЕУ.

Допуни слова која недостају називима институција Европске уније. Упиши њихова седишта 
уз помоћ приказане мапе.

ЕВРОПСКИ П     Р     AM     Н     

Седиште (1), (3)

ЕВРОПСКА К     МИ     И     А

Седиште (1)

ЕВРОПСКИ С     Д     ПР         ДЕ

Седиште (2)

С         Е Т ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1.

2.

12. Кратак историјат и институције Европске уније

У празна поља упиши најудаљеније државе Европске уније. (Територије и острва која се на-
лазе ван Европе се не рачунају.)

Најсевернија тачка Најјужнија тачка

Најзападнија тачка Најисточнија тачка

3.
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Направите пано о националној кухињи неке од држава Европске уније.

Нека се на њему нађу потребни састојци, рецепти и слике готових јела.

Ако сте у могућности да код куће припремите специјалитет и донесете га на час гео-
графије, сигурно ћете постићи велики успех код другова у разреду и код професора.

Овде планирајте.

Изаберите певача или групу из неке државе-чланице Европске 
уније.

Одржите на часу музичку презентацију у трајању од 30 минута. 
Нека се нађе бар једна нумера народне музике. Музику можете снимити на пендрајву, телефо-
ну или ЦД-у. Овде запишите идеје.

Пројект – задатак

Пројект – задатак

II

III
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Из којих држава Средње Европе су се на столу нашли следећи јеловници?1.

Понављање – Географија Средње Европе

•Јеловник•
1. Бехеровка
2. Оломоуц сир
3. Брамборачка, кромпир-чорба

4. Говедина на ловачки начин са кромпиром

5. Воћне кнедле посуте слатким сиром

6. Budweiser и Pilsner Urquell пиво

•Јеловник•1. Домаћа ракија од кајсије2. Ујхази пилећа супа3. Свињетина
4. Тесто са сиром5. Штрудла са бундевом и маком6. Вилањско црвено вино

•Јеловник•
1. Палента
2. Чорба, закуска
3. Буковинска салата
4. Рижото са гљивама, салата од икре ша-

рана
5. Цујка и маслина

•Јеловник•
1. Шлеске месне ролнице са гомбоцима од кром-

пира
2. Ролнице харинге са печуркама
3. Zalewajka – квасна кромпир-супа
4. Bigos polski
5. Goryalka, жубровка водка ароматизована 

биволовом травом

•Јеловник•
1. Бизмарк харинга на црном хлебу

2. Јетрене виршле у сосу од јегуље са купусом

3. Бела хурка са гомбоцима од кромпира

4. Либецки марципан, Шварцвалд торта

5. Шнапс, баварско црно, пенушаво пиво

•Јеловник•1. Боровичка, Демановка
2. Рибља салата са мајонезом

3. Страпачка4. Паприкаш са кнедлама, пиво

6. Budweiser и Pilsner Urquell пиво

•Јеловник•

биволовом травом

•Јеловник•
1. Бизмарк харинга на црном хлебу

рана
5. Цујка и маслина

4. Либецки марципан, Шварцвалд торта

5. Шнапс, баварско црно, пенушаво пиво
4. Паприкаш са кнедлама, пиво
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Неки слаткиши су добили имена по географским местима. На основу датих изјава, покушај 
да откријеш о којим деликатесима је реч.

торта

-торта од швапског сира

врх

-торта

-кифле

Потражи из којих држава потичу следеће ознаке фирми и марке? У празна поља упиши ре-
шења, а затим дата слова (поред празних поља) унеси у нему карту на договарајућем месту.

(А)

(Р)

(Г) (П)

Која индустријска грана је заступљена у све три државе?

Који главни град добијаш ако правилно сложиш дата слова?

Којој држави је он главни град?

2.

3.

Планина у којој извире Дунав.

Дом 1,5 милиона Мађара, држава
југоисточно од наше државе.

Планина, чији је највиши врх
Герлаховка (2655 м).

Град који се налази на обе обале
Дунава на 48° с.ш. и 16° и.д.

Словачки град уз Дунав,
у близини

Мађарске и Аустријске границе.
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Путуј Европом у адидас патикама. 80-их година је фирма Адидас назвала своје моделе па-
тика по европским градовима. Уз одговарајући град на немој карти, упиши број одговарајућег 
модела патика.

Који град је уљез? Зашто?

На основу уписаних назива аеродрома на авионима, можеш открити у којим градовима ће 
слетети. Упиши називе градова на линије које су повезане са авионима.

4.

5.

Адидас Беч Адидас Цирих

Адидас Берлин
Адидас

Франкфурт

Адидас Келн

1. 4.

5.2.

3.
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Еуро Перица моторним змајем-летелицом креће са највишег врха Швајцарске до највишег 
врха Карпата, а одатле до највишег врха Мађарске. После ова два врха враћа се на почетну тач-
ку.

Колико километара је прелетео овај храбри пилот?

Колика је разлика између релативних висина врхова које је посетио?

Рачунање километраже: Рачунање релативних висина:

6.

Једна туристичка агенција је затражила услугу рекламне фирме да натпис на туристичком ау-
тобусу учини упадљивим. Трансформишите нека од слова овог натписа у предмет, слику или 
симбол који је карактеристичан за ту државу. Можете залепити неку слику или цртати преко 
слова.

Припремите на посебном папиру визит-карту једне европске државе. Може слободном руком 
или компјутером. Нека на њој буду подаци о величини површине, становништву и густини на-
сељености. Које податке ћете још унети или како ћете је украсити препуштам вама. Направите 
у разреду изложбу од припремљених визит-карата.

Пројект – задатак

Пројект – задатак

IV

V

НЕМАЧКА
ШВАЈЦАРСКА
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Израчунај колико пута би стала по-
вршина Мађарске на територије следећих др-
жава.

Површина САД: 9 826 630 km2

Немачка: 357 021 km2

Израчунај колико пута би стале по-
вршине следећих држава на територију 
Мађарске.

Холандија: 41 526 km2

Јамајка: 10 991 km2

1a. б.

Дужина државне границе износи 2442 километра. На њу се наслања 7 држава. У празна 
поља упиши имена суседних држава изнад или испод оног дела траке, који одговара заједнич-
кој дужини границе те државе са Мађарском.

Дужина заједничке границе

Препознај пограничне реке и напиши њихова имена.

2.

3.

13. Мађарска у свету и Европи

Површина

Мађарске:

93 033 km2
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Повуци дијагонале и добићеш центар државе. Погледај где се налази та тачка.

На територији ког насеља се налази?

У којој жупанији се налази насеље?

Којим аутопутем јој можемо прићи?

Који већи град се налази у близини?

У ком пределу се налази?

Која суседна држава је најудаљенија у односу на центар?

Колика је временска разлика (у минутима) између најисточније и најзападније тачке 
Мађарске приликом кулминације Сунца?

Полазни подаци за рачунање:  Земља се за 1 сат окрене 15°

	  Мађарска се налази између 16,5° и 22,5° и.д.

4.

5.
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Допуни табелу подацима који недостају.

Ера Период Епоха

Кенозоик

Квартар

Прекамбријум

Да ли су изјаве тачне (Т) или нетачне (Н)?

Тектонске плоче плутају у води океана.

Данашње веначне планине су се издигле за време палеозоика.

Евроазијски и Пацифички планински систем је низ веначних планина.

Тектонске плоче се померају само неколико центиметара годишње.

Стене Карпатског басена нису настале на данашњем месту.

У празна поља упиши на коју врсту стена указују линије и у ком раздобљу су оне настале.

1.

2.

3.

Бик

Нађкуншагm

14.  Путовање у прошлост – настанак рељефа Мађарске
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Наведена су насеља која представљају водене (граничне) прелазе Мађарске са суседним 
државама. Унеси на одговарајућем месту неме карте њихохове бројеве. У колони поред, упиши 
имена водених површина на чијим се обалама налазе.

насеље река/језеро
1. Комаром

2. Тисабеч

3. Сегедин

4. Дравасаболч

5. Мохач

6. Фертеракош

4.

Одакле су ти позната имена геолошких периода?
У празна поља упиши имена периода.

Кречњачка планина, простире се између Роне и Мајне у Швајцарској, Француској и Не-
мачкој.

Највеће острво Грчке и пето по величини у Средоземном мору.

Кречњак с краја мезозоика, ломљив је, а ако му се дода мања количина лепка користи 
се за писање.

Важна лука у Русији на обали реке Каме.

Хемијски симбол: С, на латинском.

Познати научно-фантастични филм Стивена Спилберга који је пун диносауруса.

5.

 Речни гранични прелаз (у Србији) између Ср-
бије и Мађарске се налази у насељу

 .
Унеси име у нему карту.
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За које климатске елементе су карактеристични следећи бројеви? Напиши одговарајућу 
мерну јединицу иза бројева

1800–2100

550–600

18–23

60–70

Видиш дисплеј мобилног телефона. Напиши y облачићу ко је власник мобилног телефона. 
У празна поља азбучним редоследом упиши остале представнике родбине чија се имена нала-
зе у телефону власника.

Неке типке мобилног телефона располажу опцијом брзог бирања. Шта би питао саговор-
ника у вези времена?

1  Рођака са села?

2  Радника на ски-успињачи у Епелењу?

4  Наставника сурфовања у Балатонбоглару?

5  Пецароша на леду, на језеру Веленце?

7  Токајског виноградара?

9  Градског еколога?

0  Медицинског метеоролога?

1.

2a.

Роса

Суснежица

Снег

Суснежица

Снег

б.

15. Територија на граници три климатске области. Климатске промене данашњице
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Обој онај део круга, на чијој страни би
изградио индустријску зону.

Град

3.

Код нас преовлађује влажна континентална клима. Међутим, осећа се утицај и других кли-
матских фактора. У празна поља упиши бројеве наведених последица.

Утицај океана Утицај Медитерана Утицај континенталне
  климе

1. Облаци са запада који наговештавају кишу. 2. Хладни ветрови са североистока.

3. Јесењи максимум падавина. 4. Кише за време Св. Медарда (8. јун).

5. Мање годишње температурно колебање. 6. Влажније западне падине.

7. Дужа летња суша. 8. Михољско лето.

Ако решиш загонетке, открићеш које временске и климатске катастрофе прете нашем 
подручју.

1838. Дунав (Пешта)

2006. Тиса

2010. Бодва, Хернад, Шајо

КЛ                 T           Е    ПP     МЕ     Е

• Недостатак падавина изазван великим врућинама.

• Ниво подземних вода се издиже и појављује се на површини.

• Падавина у чврстом агрегатном стању, са пречником зрна од пар mm до величине 

јајета, која најчешће пада лети у поподневним сатима.

5.

a.

в.

г.

б.М О

И Е

I C B

4.

Доминантан СЗ правац ветра
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Допуни табелу одговарајућим цртежима и називима.

Хидрографски
симбол или назив 

појма
мочвара

кривудава река 
која гради острва

делтасто ушће

Цртеж

Пример у Мађарској
делта Дунава у 

Румунији

Хидрографски сим-
бол или назив појма

канал

Цртеж

Пример у Мађарској Залакарош Тиса (Сегедин) Дунав

1.

16. Хидрографија Мађарске, заштита квалитета вода

Која река прича о себи? Заокружи слово тачног одговора.

Дунав Тиса Обе Ниједна

Градим пространа острва. К А С А
У касно лето ми је висок водостај па се изливам. Л А Х С
Моју воду најчешће користе за пиће и у индустрији. Њ И Р А
У Мађарској ми је ток плован бар 417 km. Т С М Х
Скраћено ми је 40% првобитне дужине тока. И У Р Б
Уливам се у Црно море делтастим ушћем. Ц О Д Д
Вода у Мађарској ми је изузетно загађена. Е Р О Ј
Дајем шаране и сомове за одличну рибљу чорбу. П А Р В
Једно језеро је названо по мени. A Л Н У
Поплаве достижу све виши ниво. Д Д А Е
Напајају ме бројне реке између Дунава и Тисе. Р О П А
Дом ми је у Марамурешу, у Карпатима. М Л А С
Моја вода пре или касније стиже до Црног мора. О А Џ Т
Ледена поплава је изазвала катастрофу 1838. године. Н С А Р

2.
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Одакле недостају увећани инсерти карте? Повежи бројеве са словима.

            Слова Реке Насеља

    1. ( )

    2. ( )

    3.

    4.

    5. ( )

    6.

    7. ( )

    8. ( )

Прочитај сва слова и добићеш назив једног типа насеља.

У рубрици „реке“ упиши у коју реку се која притока улива.

Пронађи насеља у близини ушћа и напиши њихова имена у рубрици „насеља“.

3a.

б.

в.

г.

P

Г
Д

М

Т А

С

О

Прочитај слова која ниси заокружио у табели од доле ка врху, читајући с десна на 

лево.

Којој врсти песама припада део текста?

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.
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У празна поља унеси називе наших река. Оне су почетни део имена наведених насеља 
Мађарске.

…фелдвар …карад … ђармат …чехи

…алига …роф …физеш …палкоња

…удвари …бура …паћ …ивањи

…семеш …дада …хидвег …саболч

…боглар …фиред …патона …чепељ

…каза …комар … варшањ …ујлак

…сентпетер …чехи …килити …фе

…ечег …апати …вече …вар

…бабоњ …егерсег …секче …мере

…керестур …карош …ујварош …хомок

4.

Дата су питања у вези Дунава. Ако одговориш на њих, добићеш решење укрштенице – на-
зив хидроелектране на Дунаву.

1. Врста речне рибе.

2. Како се понаша водо-
стај реке у току године.

3. Планина у којој извире 
Дунав.

4. Канал Дунав-Рајна-Мај-
на (скраћено).

5. Град на пловном ру-
кавцу Дунава.

6. Вештачко језеро на Дунаву, у Ђердапској клисури.

5.

1. Ђ
2. Е
3. Р

4. Д
5. А
6. П
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 Одговори на питања на основу дијаграма.

Када је било највише шума у Мађарској?

Од које године се поново повећава однос по-
шумљених територија?

Колико година је трајао процес смањивања те-
риторија под шумама?

Приликом анализе дијаграма, да ли треба узети 
у обзир промену величине државне територије?

За колико процената су смањене површине под шумама у пеиоду од сеобе Мађара до…

…1950? …1999?

Нумериши хронолошким редоследом тематске карте Мађареке на којима су приказане те-
риторије под шумама.

Унеси слово одговарајућег временског раздобља у доње квадрате тематских карата.
А) у доба сеобе Мађара    Б) 1960-их година В) 2004.                       Г) око 1800.

1a.

б.

в.

Које врсте дрвећа су карактеристичне за означене пределе на нашој територији?

A)

Б)

В)

2.

Година Пошумљеност (%)

Статистички подаци
о смањивању територија

под шумама

Пошумљеност:
територија под шумом/укупна

површина х 100

600 m

300 m

A

Б

В

17. Флора, фауна и земљиште Мађарске
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Да ли знаш која птица Мађарске је приказана на кованици од 5, а која на кованици од 50 
форинти?

Наведи пет животињских врста које живе у твојој непосредној близини.

Повежи типове тла са одговарајућим изјавама. У квадрате иза типова тла упиши слова 
изјава.

Слатина
Ритско и мочварно
земљиште

Алувијално земљиште

Смеђе шумско тло

Подзол

Црница

Хумус

У означен простор упиши одговарајућим редоследом низ слова из претходног задатка.

ЗЕМЉИШТА

Потражи значење овог појма. Напиши о њему две-три реченице.

Пронађи слике о овој појави и залепи их на посебну страну.

3.

4.

5a.

б.

в.

О) Тамо где много падавина испира хранљиве материје.

И) У лесним подручјима.

Р) У пределима који су често плављени.

Е) У нижим планинским и брдовитим подручјима.

Ј)  Тамо где се влага земљишта надокнађује подземним 

водама.

З) Већи део године земљиште је прекривено водом.

А) Танак слој земљишта богат органским материјама.
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18. Заштита природе и животне средине у Мађарској.  Национални паркови

Реши загонетке и добићеш места или појмове који су део светске културне баштине.

• Прочитај одговарајућим редоследом низ слова.

НЕБЕДИКТСКИНИ АНМАРИСТ

ЛОКОХО  

• Крећи се као шаховска фигура скакача. Почни од слова означеног звез-
дицом и добићеш решење. Преостала слова дају име једног мађарског је-
зера.

Сакупи остала имена језера у своју свеску.

Како је човек преобразио при-
родну средину? На једној страни су 
дати појмови недирнуте природе. 
Повежи их са људским утицајима и 
њиховим последицама. У квадрате 
упиши одговарајућа слова.

Природна средина
мочваре

степе

повезане територије

под шумама
шуме на брдским

и планинским падинама

покретни песак

кривудаве реке

Покушај да од парова слова измислиш неку реч која је повезана са појмовима природне 
средине.

2.

1a.

б.

Људски утицај Последица

Т) сеча дрвећа због 
ложења, за изградњу, 
спаљивање кречњака

И) честе падавине испи-
рају тло, у подножју пла-
нина су поплаве

Д) сеча шума на падинама Е) брже отицање вода у 
реке приликом поплава

В) појасеви шума, воћњака 
и винограда за заштиту 
поља

П) оранице

П) дренажа
У) нове шуме сиромашне 

покровним биљем и 
врстама

J) одсецање меандара, 
изградња брана

О) тршчар, касније 
пашњак, на крају ора-
ница

Н) преоравање степа О) песковито подручје

Изабери нешто из светске баштине Мађарске и припреми презентацију у powepoint–у уз 10 
слајдова. Прикажи то на часу. (Информиши се која је верзија PPS у школском рачунару.)

Пројект – задатакVI

A* Д Е Н

Е Г И

О Р К Т

Л Ж К С

Е Е
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Пажљиво прочитај ових пар редова из новинских чланака. Сваки говори о једном еко-
лошком проблему. Припреми логички редослед збивања који је заснован на илустрацији до-
гађаја у 3 корака.

3.

      Већ је шеста година од како се пени Раба. Стручњаци стра-
хују да сиво-жути, пенасти контаминирани прекривач који покрива
воду дуж читавог тока кроз Мађарску стиже из Аустрије. У близи-
ни границе три аустријске штавионице коже избацују штетни отпад
(нафтален-сулфонат) који загађује реку. Пена затвара доток ки-
сеоника воденим организмима и због тога ланац исхране може да се
прекине. Тиме би започео неповратан процес у реци. Ако би дошло
до овога, коришћење реке у туристичке сврхе било би онемогуће-
но. (Извор: часопис GEO)

      Пукла је брана резервоара у фабрици глинице у Ајки у којој
се складиштио црвени муљ. Он је преплавио насеље Колонтар и Де-
вечер. У овој несрећи десет је умрло, а више стотина људи је
повређено. Објекти за становање су уништени или оштећени, нанета
је штета путевима, надвожњацима, железничкој пруги, а скоро 1000
хектара обрадивог земљишта је загађено црвеним муљем. Црвени муљ
је нуспроизвод, отпад приликом производње глинице, која пред-
ставља основну сировину од које се добија алуминијум. Јако је
алкалан, нагризајући, изазива опекотине, садржи тешке метале,
отрован је ако дође до респираторних органа или система за ва-
рење. (Извор: www.geographic.hu)

      У Будимпешти је уведена узбуна због смога. Градоначелник је
ограничио промет аутомобилима. Узбуна је уведена јер је количина
аеросола у ваздуху током два дана прешла критично ограничење.
Честице прашине штетно утичу на здравствено стање, јер иритирају
очну вежњачу и слузокожу респираторних органа, изазивају кашаљ
и отежано дисање, а могу довести и до упале плућа. Ограничење
аутомобилског промета се спроводи на основу календара: непарним
данима возе аутомобили са непарном регистрацијом, а парним да-
нима са парном и регистрацијом која се завршава 0-ом.

(Извор: www.mol.hu)

      Већ
хују да

      Пукла
се складиштио

      У Будимпешти
ограничио
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Покушај да препознаш о којим стенама и минералима је реч на основу начина њиховог 
настанка и особина. Њихова имена упиши у већа поља средње колоне, а у квадрате упиши од-
говарајуће бројеве.

Настанак, особине Стена
Од морских угинулих животиња са 
кречњачком љуштуром и од растворе-
ног кречњака који се таложио створен је 
чврст слој.

1 Постоље кипа, стуб 
моста, камени украс.

Стена тамне боје, настала изливањем лаве 
на површину.

2 Бензин, лож-уље, 
мазут, асфалт. Пластика, 
синтетички каучук.

Производ црвене боје, настао распа-
дањем у тропским и суптропским преде-
лима са много падавина.

3 Сировина алуми-
нијума. Руда.

Настала је у некадашњим унутрашњим 
морима и лагунама, нагомилавањем уги-
нулих животињских организама. Уз помоћ 
бактерија, у анаеробним условима врши-
ло се њихово разлагање.

4 Додатак храни, 
конзерванс. Сировина 
у хемијској индустрији.

Настаје на дну исушених мора и залива, 
од воде која је испарила.

5 Сировина за про-
изводњу цемента. Кре-
да за писање.

Растресита кластична стена, настала 
даљим уситњавањем већих комада.

6 Основа за произ-
водњу стакла. Инду-
стријска сировина.

Магматска стена, настала хлађењем у 
дубљим слојевима земљине коре, најрас-
прострањенија дубинска стена.

7 На њему се фор-
мира пољопривредно 
земљиште одличног 
квалитета.

У некадашњим плитким морима и мо-
чварним пределима бујну вегетацију је 
прекрио муљ. Због великог притиска ис-
тиснут је ваздух, па се у анаеробним усло-
вима извршила карбонификација.

8 За изградњу путе-
ва. Калдрма.

Од нападале прашине из ваздуха ствара 
се стена у сувим пределима.

9 Гориво. Сировина 
у топионицама. Снабде-
ва термоелектране.

Напиши наслов треће колоне у празно поље.

1.

Понављање – Природно-географске карактеристике Мађарске
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Које географске појмове скривају дефиниције?

Стена од које је изграђена планина Веленце.

Седиментна стена, настала током мезозоика 

и почетка кенозоика, снабдева термоелектране.

Од ове руде се производи алуминијум.

Геолошко доба, чије су епохе: девон, карбон, перм.

Црна стена вулканског порекла.
Од ње праве калдрму.                    

Овај период је трајао од пре
67 милиона година до пре 2 милиона година.

На основу начина настанка, овакве су Бадачоњ, Бержењ и Матра.

Прецртај слова на немој карти која се поклапају са првим словом решења из претходног 
задатка.

Прецртано почетно 
слово

Који предео на 
карти прекрива 

прецртано слово?

Слово које није 
прецртано

Који предео прекри-
ва слово које није 

прецртано

Шта је заједничко овим пределима?

Прочитај сва слова која нису прецртана и добићеш један нови географски појам.

2a.

б.

в.

P

Γ Β
Τ Π

Б

Б С

К
М
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Припреми карту мине-
ралних вода.

Именуј градове и пределе 
обележене кружићима у који-
ма се налазе минерални изво-
ри. Број логоа упиши на одго-
варајуће место на карти.

4.

На карти Мађарске пронаћи ћеш географске појмове који имају двоструку улогу. Исто име 
означава два различита појма.

Препознај о ком имену је реч на основу датих изјава.

Изјава за један географски 
појам Име Изјава за други географски 

појам

Поток који извире у планини 
Бик, а улива се у језеро Тиса.

Седиште жупаније Хевеш. По-
знат је по црном вину, базилики, 
тврђави.

Најдужа лева притока реке
Шајо.

БАЛАТОН Наше највеће језеро.

Река дуга 126 km, извире код 
нас. Протиче кроз Мали Балатон, 
а код залива Кестхеј се улива у 
Балатон.

Плавно подручје Тисе. Слатина-
ста степа, део је светске баштине 
због стада сивих говеда, а такође 
је и национални парк.

Десна притока Тисе. Код Токаја 
се улива у главну реку.

Члан Задунавских ср. пл. Из-
грађен је од кречњака. Највиши 
врх му је 756 m. 

„Краљ вина и вино краљева“, 
град на ушћу Бодрога у Тису.

3.

1.

5.

7. 8.
9.

6.

2.
4.3.
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На основу датих података одреди да ли су изјаве тачне (Т) или нетачне (Н).

Очекује се да ће следеће године 
број становника у Мађарској бити 
изнад 10 милиона.

У Мађарској живи више жена него 
мушкараца.

Код нас влада депопулација.

Мушкарци у просеку живе дуже од 
жена.

Већи је број мајки са једним, него 
са двоје и више деце.

Ако се роди мање деце, повећава се просечна старост становништва.

1.

19. Становништво, народности и етничке групе

Доврши изјаве у вези старосног стабла Мађарске.

Нека реченице почињу овако:

• Број становника млађих од 30 година

• Број деце старе између 0–5 годинa

• Највише је

• Број становника изнад 45 година

• Број дечака између 10-15 година

• Жене су у већини

2.

1000 људи 1000 људи

Старосно стабло Мађарске 2004. године
Година

Мушкарци
Жене

Жене у већини

Мушкарци
у већини

Неколико статистичких података (јул 2010)

Број становника: 9 992 339

Природни прираштај: –0,156%

Просечан животни век: 74,57 година

мушкарци: 70,8 година

жене: 78,55 година

Фертилитет: 1,39

Однос мушкараца наспрам жена: 0,91
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Наведи разлоге због којих опада број становника у Мађарској.

За које народности су карактеристичне следеће изјаве?

Потражи... 

...чиме су се бавили славни људи ромског порекла.

Маргит Банго

Јожеф Чоли Дароци

Ливија Јарока

Јанош Фаркаш

...које инструменте су свирали светски познати ромски музичари?

Јанчи Риго

Аладар Пеге

Бела Сакчи Лакатош

Ђула Бабош

3.

4.

5.

За које народности су карактеристичне следеће изјаве?

200 000 становника, Баја, купус са

кобасицом, Тепих, саткан од цвећа по-

водом празника Пресветог Тела и Крви 

Христове, шрамли музика

Пушкаш Ференц

Област Кереш-Мориш, 25 000 становника,

Гимназија у Ђули, Кетеђхаза

За које народности су карактеристичне следеће изјаве?За које народности су карактеристичне следеће изјаве?

Рибљи специјалитети, Јаков Игњато-

вић, Сентандреја,  православна црква

Петефи Шандор, Бекешчаба,

100 000 становника

кнедле са овчијим сиром

За које народности су карактеристичне следеће изјаве?За које народности су карактеристичне следеће изјаве?

кобасицом, Тепих, саткан од цвећа по-

За које народности су карактеристичне следеће изјаве?

вић, Сентандреја,  православна црква
Област Кереш-Мориш, 25 000 становника,
Област Кереш-Мориш, 25 000 становника,
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Којих друштвених и привредно-географских појмова, односно процеса можеш да се сетиш 
посматрајући овај саобраћајни знак? Немој размишљати о оригиналном значењу знака.

Наведи музичке извођаче који су познати данас, а ромског су порекла.

7.

Прикажи статистичке податке помоћу хистограма.

Просечан животни век становника 
(године) у:

Јапану 82,17

Аустрији 79,65

Мађарској 74,57

Бразилу 72,26

Украјини 68,46

Камбоџи 62,28

Етиопији 55,80

Јужноафричкој Републици 49,68

Авганистану 44,65

Анголи 38,48

6.
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Реши укрштеницу.

1.  Културни центар Мађара у Словачкој

2.  Усељавање странаца у неку државу

3.  Област Аустрије у којој живе
Мађари

4.  Град са околним насељима

5.  Место где људи живе

6.  Процес повећања броја градова
и градског становништва

7.  Исељавање домаћег становништва из
државе

8.  Област Србије у којој живе Мађари

9.  Мењање места боравка

На основу изјава препознај о којим миграцијама је реч, а редне бројеве упиши на ранчеве.

1.  Деца су мајку са села сместила у градски старачки дом.

2.  Школа ће провести недељу дана на скијању у Аустрији.

3.  Деца из Кине и Вијетнама играју за школски фудбалски тим.

4.  Мој сусед се запослио на 3 године у фабрици камиона у Италији.

5.  Породица се са салаша у потрази за послом доселила у један стамбени блок.

6.  У пролеће 1957. завршио се последњи талас великог исељавања Мађара.

7.  Турски радници на привременом раду некад чекају и пола дана да граничном прелазу 
Реске.

8.  После потписивања Трианонског споразума, у периоду од 1920. од 1924. доселило се 
приближно 350 000 Мађара у Мађарску.

1.

2.

20. Миграције становништва у простору и времену.  Мађари ван граница

Стална унутрашња
миграција

Привремена двосмерна
миграција

Стална, једносмерна
међународна миграција

Културни центар Мађара у Словачкој

Усељавање странаца у неку државу

Област Аустрије у којој живе

Град са околним насељима

Процес повећања броја градова

Исељавање домаћег становништва из

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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О животу којих мађарских нобеловаца говоре ови текстови?

• 30-их година је изоловао витамин Ц. Значајну улогу је имао у откривању циклуса 
лимунске киселине. Његов рад су верификовали 1937. Нобеловом наградом у обла-
сти медицине и физиологије. Он је једини мађарски научник који је ово признање 
добио радећи у Мађарској. 1947. се одселио у Сједињене Америчке Државе.

• Мађарски хемичар. 1943. се преселио са породицом у Стокхолм. Године 1944. доде-
лили су му Нобелову награду са следећим образложењем: „за примену радиоактив-
них изотопа као индикатора у хемијским истраживањима“. Умро је у Фрајбургу у 80. 

години.

• 1947. отпутовао је у САД и до 1966. је радио на Харварду. Када му је изгорела лабо-
раторија прихватио је позив хавајског Универзитета и од 1966. све до смрти је тамо 
радио. Године 1961. је добио Нобелову награду за откривање физичког механизма 
надражаја унутрашњег ува.

• Мађарски писац, преводилац. 2002. је добио Нобелову награду за књижевно дело о 
холокаусту и о диктатури које је имало аутобиографске елементе. Тренутно живи у 

Берлину, али је задржао мађарско држављанство.

3.

Повежи државе са територијама на којима живе Мађари.

Румунија (M) (Р) Војводина

Украјина (Р) (O) Фелвидек

Словачка (M) (А) Карпаталја

Аустрија (K) (O) Ердељ

Србија (Е) (В) Бургенланд

M Р M K E

Ако прочиташ решење са десна на лево, добићеш име једног града који је некада при-

падао Мађарској. Пронађи како се он зове на српском.

Ко је бранио тврђаву током ослободилачке борбе у току 1848-49. године?

4.
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Допуни сваки тип насеља словима која недостају. Бројеве наведених карактеристика на-
сеља упиши у скуп којем припадају.

С     Л     Ш           ЛО      РА     

1. усамљена; 2. централна функција; 3. задовољава сопствене потребе; 4. раштркана; 5. 
стамбени и пољопривредни објекти; 6. неправилна, издужена, вретенаста и решетка-
ста; 7. густо насељена; 8. индустријски и стамбени појас; 9. претежно пољопривредна 
функција; 10. културна и забавна улога; 11. овде живи 68% нашег целокупног станов-
ништва; 12. удаљена од путева

Погледај у табели број насеља сваке жупаније. Подели жупаније у 4 категорије на основу 
броја насеља и за сваку категорију одреди једну боју. Обој квадрате и жупаније одговарајућим 
бојама.

Жупанија Број насеља Жупанија Број насеља

Пештанска 186 Толна 108

Фејер 108 Боршод-Абауј-Земплен 357

Комаром-Естергом 76 Хевеш 119

Веспрем 217 Ноград 129

Ђер-Мошон-Шопрон 182 Хајду-Бихар 82

Ваш 216 Јас-Нађкун-Солнок 78

Зала 257 Саболч-Сатмар-Берег 229

Барања 301 Бач-Кишкун 119

Шомођ 245 Бекеш 75

Чонград 60

1.

2a.

С     Л     Ш

1. усамљена; 2. централна функција; 3. задовољава сопствене потребе; 4. раштркана; 5. 

Број насеља по жупанијама:

          ЛО  

1. усамљена; 2. централна функција; 3. задовољава сопствене потребе; 4. раштркана; 5. 

      РА     

1. усамљена; 2. централна функција; 3. задовољава сопствене потребе; 4. раштркана; 5. 

21. Модерне мреже насеља и њихов настанак
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Пронађи узроке великих разлика између жупанија.

Питај родитеље од којих певача су узети делови песама.

Пронађи за који тип града су карактеристична набројана занимања, роба, пољопривред-
ни производи или изрази.

Термални извор, хотел, гостионица, туриста

Угаљ, окно, рудар, пијук

Нови град, стамбени блокови, челик, дим и прашина

Диплома, колегијум, култура, младост

Пшеница, пастир, земљопоседник, вино

Река, сидро, риба, морнар

Низијско-планинска област, трговац, царина, пијаца,

Колац, река, стуб, острво

б.

4.

3.

Питај родитеље од којих певача су узети делови песама.

        Април у Београду, једно прошло доба,
носим га у мислима из вој-ничких соба,

Април у Београду уморно се смеши,
испод Савског моста, док се сумрак спрема

више мене нема.

Питај родитеље од којих певача су узети делови песама.4. Питај родитеље од којих певача су узети делови песама.4.

        Април у Београду, једно прошло доба, Хеј салаши на северу Бачке,У вама су песме Буњевачке,А тамбура тако лепо свира,К`о да ноте пар славуја бира.

Хеј салаши на северу Бачке,
Хеј салаши на северу Бачке,У вама су песме Буњевачке,А тамбура тако лепо свира,К`о да ноте пар славуја бира.

Хеј салаши на северу Бачке,

        Април у Београду, једно 
носим га у мислима из вој

Питај родитеље од којих певача су узети делови песама.

носим га у мислима из вој
Април у Београду уморно се 

        Април у Београду, једно 
носим га у мислима из вој-

Април у Београду уморно се 

        У тем Сомбору,свега на вољу,
свега има то истина,па и жене пију вина,у тем Сомбору.

Питај родитеље од којих певача су узети делови песама.

        Април у Београду, једно 

Питај родитеље од којих певача су узети делови песама.

        Април у Београду, једно 
        У тем Сомбору,
        У тем Сомбору,
        У тем Сомбору,свега на вољу,
свега на вољу,
свега на вољу,
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Набројане су карактеристике урбанизације.

Т) Расте природни прираштај у градовима.

И) 2009. године су 22 насеља стекла статус града.

Ч) Све више становника је сконцентрисано у градовима.

С) Повећава се дужина путева са чврстом основом.

З) Повећава се број градова.

Д) Модернизује се саобраћај.

А) Повећава се доступност интернету.

У) Све је више библиотека, биоскопа и позоришта.

В) Побољшава се понуда у трговинама.

Х) Предато је преко 10 km бициклистичких стаза.

Ако поређаш слова одговарајућим редоследом, појавиће се решење на које урбаниза-
ција негативно утиче.

Напиши још неку карактеристику урбанизације.

1a.

б.

22. Урбанизација: ширење градова и градског становништва
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Наведени су проблеми са којима се људи сусрећу током живота у великим градовима. Сло-
ва су измешана. Напиши их исправним редоследом.

ОТКАЧЕНСЗР

ЧИШЋЕЊАПРАВ ХИТНОПАД ДАВО

ГМОС

ЈАСТОЗ У БРАЋАЈАУСАО

НОГОМ САЋЕМ

КУБА

Заокружи један проблем и напиши како би га ти решио. Напиши више идеја.

2a.

б.

Израчунај, на основу датих података, колико је 
било становника у Будимпешти 2007.

Израчунај колико је процената од укупног станов-
ништва Пештанске жупаније живело у периферним 

насељима агломерације.

3.

У празан простор квадрата нацртај поједно-
стављени грб насеља или кварта у коме жи-
виш. 

Потражи и именујте знаке и симболе који кра-
се грб. Откриј, зашто су баш ти симболи за-
ступљени на њему.

Пројект-задатакVII

Агломерацији Будимпеште званично 
припада 81 насеље. 2007. године овде 
је живело 2 457 787 становника, што у 
односу на целокупно становништво 
Мађарске представља скоро ¼. У пе-
риферним насељима агломерације 
живело је 755 290 становника. У Пеш-
танској жупанији је живело 1 229 880 
становника.
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Групиши наведена занимања у четири гране терцијарног сектора. Називе грана упиши
у горњи ред табеле, а у празна поља испод упиши наведена занимања азбучним редосле-
дом.

Као помоћ, даћемо неколико могућности на крају задатка. Заокружи одговарајуће.

продавац домаћи транспортер хирург рецепционар у хотелу продавачица на тезг

таксиста фармацеут бизнисмен трговачки путник патронажна сестра водич

носач машиновођа медицинска сестра организатор путовања стјуардеса

Сортирај изјаве логичким низом.

Продавница наручуе нову доставу.

Они купују кечап у продавници.

Фабрика конзерви производи наручену робу.

Запослени раде 8 сати дневно.

У продавници ће се испразнити полица.

Мештани имају радна места.

1.

2.

23. Структура Мађарске привреде. Утицај ЕУ на привреду
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Пронађи чиме се баве наведене занатлије. У квадрате упиши бројеве одговарајуће инду-
стријске гране у којој би данас могле бити запосленене наведене занатлије.

Занатлија Чиме се бави?
Број инду-

стријске 
гране

бачвар, качар

колар

крзнар

ткач

кожар, чизмар

млинар

кројач

обућар

месар

ковач

модротиск

сапунџија

чешљар вуне

грнчар

дугметар

4.

Којим индустријским гранама припадају фирме које прижају радна места домаћем ста-
новништву?

Richter Gedeon, Egis/Будимпешта, TEVA/Деберцен

Suzuki/Естергом, Audi/Ђер, Mercedes/Кечкемет, Opel/Сентготхард

Samsung/Јасфењсару Hankook/Дунаујварош

GEHungary/на 12 места Albacomp/Секешфехервар

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

индустрија ципела

машинска индустрија

текстилна индустрија

индустраја керамике

месна индустрија

млинска индустрија

хемијска индустрија

дрвна индустрија

индустрија коже
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На основу датих података, израчунај процентуални однос запослених по привредним сек-
торима.

Пољопривреда %

Индустрија %

Услужна делатност %

Прикажи кружним дијаграмом однос броја запослених (довољно је ако уцрташ 
приближан однос сегмената на основу процената). Одреди боје за сваки сегмент.

Пољопривреда

Индустрија Услужна делатност

Ако решиш загонетке сазнаћеш који су тзв. хунгарикум производи.

• Сортирај слова одговарајућим редоследом.

НДРИХЕЕ НРЦЛПЕАО НРЦИ КУЛ ЗИ КАОМА

• Прочитај две речи крећући се као шахов-
ска фигура скакача. Започни читање од там-
них квадрата.

• Додај слова која је изгрицкао миш.

    OK     J     КО    B       Н   

МЛ     В         А З     ЧИ         КА     АП     ИК      ИЗ     АЛ      Ч     

К     ЈС     Ј         АЧА     АК     ЈА ИЗ К         КЕМ         А

• Која реч је заједничка свим датим речима?

из Халаша

1a.

2.

б.

24. Индустрија Мађарске. Услови индустријализације. Приватизација

На основу датих података, израчунај процентуални однос запослених по привредним сек-

Укупан број запослених: 3 879 400 особа

Број запослених у
пољопривреди: 174 100 особа

Број запослених у индустрији: 1 246 700 особа

Број запослених у услужним

делатностима: 2 458 600 особа

Ђ И Л А

К О С

Б У Ц С

А А K

…завеса

…хаљина

…мајица
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• Реши ребус. СОДА +

• FРеши ребус.

   

   

Припреми карту 
месне индустрије.

Именуј градове Мађар-
ске у којима је развијена 
месна индустрија. Поред 
кружићем означеног 
града стави одгова-
рајући број месне инду-
стрије.

Откриј зашто ова имена носе наше најбоље мушке кошаркашке или рукометне екипе. Ода-
кле потичу ове екипе и чиме се баве фирме које их спонзоришу?

Atomerőmű SE

Albacomp

Szolnoki Olaj KK

Falco KC-Szombathely

Dunaferr SE

Győri Audi ETO KC

3.

4.

-СКА -СКА

Бело језеро Угао
Тиса-Мориш

То р о н т а л
Мориш

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.8.9.

10.

11.

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   60 2016. 03. 10.   8:12



III ДРУШТВО И ПРИВРЕДА МАЂАРСКЕ

61

Пронађи решења датих изјава. Последња два слова претходног решења представљају по-
четна два слова наредног решења. Упиши решења.

Природан биљни покривач Мађарске.

Брза риба танког, издуженог тела. Неке врсте
живе у мору, а мресте се у слатким водама.

Град у Мађарској, познат по узгајању
зачинске паприке.

Традиционална мађарска народна игра.

Оруђе за ручну обраду земљишта
(за вађење садница, прекопавање итд).

Домаћа животиња која се гаји због меса, млека и вуне.

Дате су карактеристике пољопривредне производње. Сврстај их у две групе на основу њи-
хове припадности одређеном типу пољопривреде.

ЕКСТЕНЗИВНА пољопривреда ИНТЕНЗИВНА пољопривреда

Е) у хармонији је са природом, К) више уложеног рада по јединици површине, А) високи 
приноси, Л) велико улагање средстава, висок степен механизације, Е) еколошка произ-
водња, мало пестицида, О) мало људског рада, транспорт на кратке релације, Д) мања 
улагања по јединици површине, Ч) ангажовање стручњака, примена научних достиг-
нућа, Г) производња био-хране, А) употреба ђубрива, С) велике обрадиве површине, 
ређа насељеност, И) нижи приноси, Н) више људског рада

Прочитај слова унутар сваке биљке одговарајућим редоследом и као решење добићеш називе 

два града у Мађарској.

1.

2a.

25. Пољопривреда у 21. веку
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Наведи заједничке карактеристике ова два града.

Унутар неме карте унеси слово домаћег вина на територију одговарајуће виноградарске 
области.

Прочитај сва слова одговарајућим редоследом и добићеш једну миришљаву сорту грожђа, од-

носно име вина.

Које врсте воћа су набројане?

бошњанка, будимка, позна колачара, бадњача

скадарка, прокупац, тамјаника, афус-али, пандурка

чачанска, ринглов, пожегача, бистрица, стенлеј, црвена ранка

караманка, виљемовка, калуђерка, лубеничарка

стела, регина, кордиа, кармен

б.

3.

4.

Њиређхаза

ШОПРОНСКА

ТОЛНАЈСКА

ШОМЛОЈСКА
МОРСКА

ПОДНОЖЈЕ МЕЧЕКА

ВИЛАЊСКА

ПОДНОЖЈЕ МАТРЕ
ЈЕГАРСКА

ОБЛАСТ КУНШАГА

ЧОНГРАДСКА

ПОДНОЖЈЕ БИКА

ПОДНОЖЈЕ
ТОКАЈСКИХ ПЛ.

Сомбатхељ

Залаегерсег

Капошвар

Веспрем

Татабања

Стони Београд

Будимпешта

Кечкемет

Сегедин

Бекешчаба

Солнок

Шалготарјан Мишколц

Дебрецин

Печуј

Н

У

О

M

K

T

С

А
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Дати изводи текстова описују бање означене словима на немој карти. У празне квадрате 
код извода унеси слова одговарајућих бања.

Одговарајућим редоследом прочитај слова која си уписао и добићеш део имена једног насеља. 
Ако правилно прочиташ измешана слова, добићеш други део имена насеља. ОААЦПЛТ

На одговарајућем месту у немој карти унеси квадрат и поред њега упиши добијено име.

1a.

б.

26. Карактеристике туризма у Мађарској. Екотуризам

код извода унеси слова одговарајућих бања.

  Са дубине од

преко 2000 m избија

лековити извор у

Залакарошу чија је

температура 96°С, а

по саставу и коли-

чини воде је један

од најзначајнијих.

код извода унеси слова одговарајућих бања.код извода унеси слова одговарајућих бања.

  Са
преко 2000

    У Хајдусобослоу се током

истраживања угљоводоника, уз

природан гас, појавила и вода

са дубине од 1100 m и темпе-

ратуром од 75°С, чија су ле-

ковита својства непобитно до-

казана.

    У
истраживања

    Најважнију привлачност
несумњиво пред-

стављају две врсте лековитих
вода које доприносе данашњем
развоју. У околини Шарвара са
дубине од 1200 m стиже вода
чија је температура 43°С, а
са дубине од 2000 m вода има
висок садржај соли и темпера-
туру од 83°С.

    Најважнију

    Бања у
Ђули добија
воду са 2500
m дубине чија
температура
износи 72°С.

    Бања
Ђули

    Бања Бик до-
воду са

дубине од 1282
m под великим
притиском. Тем-
пература јој је
56°С.

    Бања    Бања    Бања    Бања
водуводуводу

    После истраживања
нафте 1939. откри-
ли сu топлу воду на
земљи парламентар-
ног посланика на ду-
бини од 875 m. Бунар
у Мезeкeвешду даје
5000 литара у минути,
а температура воде је
68°С.

Дати изводи текстова описују бање означене словима на немој карти. У празне квадрате 
код извода унеси слова одговарајућих бања.код извода унеси слова одговарајућих бања.

    После
нафте     Ј е д и н с т в е н а

бања у Европи Хар-

кањ, добија воду са

50m дубине, а тем-

пература јој износи

62°С.

    Ј е д и н с т в е н а

бања у

K

O

M

Ш

Ц

ЛИ

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   63 2016. 03. 10.   8:12



64

 I. III ДРУШТВО И ПРИВРЕДА МАЂАРСКЕ

На термичком дијаграму црвеном бојом означи температуру воде у наведеним бањама, а 
плавом бојом дубину са које извире.

Током историје, градови су мењали своја имена. Дати су стари називи градова, откриј како 
се они данас зову.

Н) У античком периоду Sopianae.

О) Латински Agria.

К) 22. априла 1970. – стогодишњица Лењинове

смрти – град је добио име Лењинварош.

Р) Латински Arrabona.

М) Латинско име у средњем веку било му је Alba Regia.

K) Латински Savaria.

E) Између 1951–1961. име му је било Стаљинварош.

Отвори званичан сајт MÁV-a и Volán-a. Испланирај излет радним даном од твог места ста-
новања до села по имену Нађкарачоњ (Nagykarácsony). Нека пут буде са што мање преседања и 
нека путовање траје што краће. Напиши детаље путовања.

в.

3a.

2.

Залакарош Мезе-
кевешд

Харкањ Ђула Залакарош Мезе-
кевешд

Харкањ Ђула

м

Залакарош Мезе-
кевешд

Харкањ Ђула Залакарош Мезе-
кевешд

Харкањ Ђула

м
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Током векова, градови су стекли разне карактеристике.
Који су то градови?

О) „Лојалан град“

O) „Калвинистички Рим“

И)  „Атина на обали Бодрога“

Ф) „Познати град“

Д) „Град краљица“

С) „Град светлости“

Градове које си добио као решење у а) и б) задатку, означи тачкицама на немој карти. 

б.

в.

Поред тачкице унеси дато 
слово за сваки град. Одгова-
рајућим редоследом прочитај 
сва слова Задунавља и до-
бићеш име једног града. Од 
преосталих слова ћеш добити 
име другог. Њихов положај 
обележи на немој карти ква-
дратићем, а поред упиши име 
града.

Зашто волиш Мађарску?

Овде упиши своје мисли.

4.

Овде упиши своје мисли.Овде упиши своје мисли.Овде упиши своје мисли.Овде упиши своје мисли.
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Желео би да покренеш једну туристичку фирму. Као власник, шта би све урадио да ти се жеља 
оствари? 

Направи план, на који начин би привукао што више туриста.

Ручно или уз помоћ компјутера измисли једноставан лого или рекламну таблу фирме.

Идеје: Лого или рекламна табла

a) Ако бих имао бању…

б) Ако бих имао ергелу…

в) Ако бих имао гостионицу…

Пројект – задатакVIII
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Испод таблице аутопута, у празно поље прво упиши слово одговарајуће мапе, а затим сло-
во успутних градова.

Будаeрш
Ђур

Хеђешхалом

   Дунаујварош
Сексард

Печуј

Кечкемет
Кишкунфелеђхаза

Сегедин

Хатван
Физешабоњ
Њиређхаза

Стони Београд
Шиофок

Нађканижа

2a.

Групиши наведена занимања у четири гране инфраструктуре. Називе грана упиши у горњи 
ред табеле, а у празна поља испод упиши наведена занимања азбучним редоследом.

Као помоћ, даћемо неколико могућности на крају задатка. Заокружи одговарајуће.

наставник бележник менаџер у култури инвестициони саветник

градоначелник брокер електричар матичар

монтер гаса кредитни саветник водоинсталатер библиотекар

професор факултета монтер грејања финансијски аналитичар
заменик градоначелника

1.

27. Инфраструктура и саобраћај

С
Р С О Д Х

О Р У А
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На основу добијених слогова у претходном задатку, пронађи неколико речи које започињу 
тим слоговима, а имају везе са саобраћајем.

:

:

:

:

:

Који тип саобраћаја је описан у датим изјавама?

– Молим за пажњу путнике који путују Интерсити возом Напфењ. Зауставићемо се само 

на станицама Кишкунфелеђхаза, Кечкемет и Зугло.

– Тренутно се налазимо на 8000 m надморске висине, спољна температура је - 43°С, 

локално време у односу на наше је + 6 сати, дакле, тренутно је 18 сати.

– Колеге, пажња. Ако је нечији кипер тежи од 7,5 тона немојте заборавити на ограни-
чење кретања и принудни одмор током суботе, од 10 сати пре подне до 22 сата у не-

дељу.

– Ринфузну и робу у џаковима треба пренети из Ђера до Логистичког центра у Мохачу, 

а осим ње ту је и 22 контејнера од по 3 тоне.

– Саграђен је још у Совјетском периоду, а дужина му је 4000 km. Данашњи капацитет 
„Братства“ је 1,2-1,4 милиона барела/дан. За Мађарску годишње стиже 8 милиона тона.

б.

4.

Шта можете учинити ти и твоја породица у вези саобраћаја и заштите животне средине?

   Запиши идеје.

3. Шта можете учинити ти и твоја породица у вези саобраћаја и заштите животне средине?Шта можете учинити ти и твоја породица у вези саобраћаја и заштите животне средине?Шта можете учинити ти и твоја породица у вези саобраћаја и заштите животне средине?

32617szerbFGY1–96korr2016.indd   68 2016. 03. 10.   8:12



III ДРУШТВО И ПРИВРЕДА МАЂАРСКЕ

69

На основу дијаграма одговори на питања.

Колико претплатника је
било 2003. године?

Када је било 9 966 000
претплатника?

Које године је био
најдинамичнији развој?

Када се десио пад?

Када је темпо развоја био
успорен?

1.

28. Телекомуникација и развијена информативна технологија

Обој у кружном дијаграму однос учешћа провајдера мобилне телефоније на тржишту 
Мађарске. Одреди боје за сваки сегмент.

Провајдери на тржишту: Кључ боја

Vodafone: 22,62%

Telenor: 32,96%

T-Mobile: 44,42%

Испланирај један савршени кабинет географије из снова у којем ћеш пронаћи све важне 
информативно-технолошке уређаје.

• •

• •

• •

• •

2.

3.

на 1000 становника

Број претплатника мобилних телефона у Мађарској
година
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Користи интернет. Пронађи зашто су 1970. године лопту на светском фудбалском првен-
ству у Мексику звали Телстар?

На који природан или привредно-географски појам те асоцира овај симбол на саобраћајној 
табли? Немој посматрати оригинално значење.

Испод уређаја за телекомуникацију, у прво празно поље упиши слово проналазача, а у 
друго поље слово датума проналаска.

Д) Никола Тесла, Гуљелмо Маркони и Александар Попов И) 1876

Р) Калман Тихањи (1926), Михаљ Денеш Ш) 1944

Д) Александар Грејам Бел Ц) 1895–96

В) Џон Преспер Екерт, Џон В. Мачли и Јанош Нојман A) 1936

В) Тим Бернерс-Ли A) 1989

телефон светска мрежа (web) радио телевизор компјутер

Прочитај текст решења с десна на лево и добићеш име једног мађарског проналазача.

Потражи на интернету који се проналазак везује за његово име.

@

4.

5.

6.
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Групиши наведена занимања у четири гране лаке индустрије. Називе грана упиши у горњи 
ред табеле, а у празна поља испод упиши наведена занимања азбучним редоследом. Као 

помоћ, даћемо неколико могућности на крају задатка. Заокружи одговарајуће.
столар обућар прелац моделар трикотаже ретушер

чипкар штампар израђивач музичких инструмената крзнар

израђивач интарзија књиговезац израђивач кутија бачвар типограф

рукавичар ткач тепиха

1.

Понављање – Друштво и привреда Мађарске

K K K K K K K
остале гране лаке 

индустрије
индустрија целу-

лозе и папира
 текстилна 
индустрија

индустрија коже  дрвна индустрија индустрија обуће
штампарска 
индустрија

Да ли знате из којих држава потичу мегамаркети који се могу наћи и код нас? Лого фирме 
повежите стрелицама са одговарајућом државом. Ставите ауто-ознаке на територије оних др-
жава до којих су стигле стрелице.

2.
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Потражи када се славе и зашто наведени празници.

На који друштвени или привредно-географски појам те асоцира овај симбол на саобраћај-
ној табли? Немој посматрати оригинално значење.

5.

4.

Пронађи решења датих изјава. Последња два слова претходног решења представљају по-
четна два слова наредног решења.

Део терцијарног 
привредног сектора

Трећа највећа река у Мађарској

Највеће језеро Мађарске

Спојеност, прикљученост на интернет (енглески)

Природан прираштај који није позитиван

Оперативан систем за мобилне телефоне

Индивидуална карактеристика по којој је 
особа препознатљива  

3.

Када? Зашто?

Покладе 

Ускрс

Духови
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Пронађи на карти највише тачке датих предела.

m m m

Мезефелд Кишкуншаг Њиршег

Именуј бањске центре Велике низије који су означени круговима на немој карти. Поред 
кругова упиши слово одговарајуће бање.

Ако си исправно решио задатак, читајући од запада ка истоку добићеш назив још једне 

бање.

У ком граду се налази ова бања?

По коме је добила име?

1.

2.

29. Велика низија I – Типичан мађарски предео. Мање целине Велике низије

Г

Е
T

E

Р

Л

Л
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На које географске појмове, у вези Велике низије, те асоцирају дате слике?

Стави одговарајућу ознаку релацијског односа.

Просечна годишња температура
просек у држави 8,5°С у Шарошпатаку

просек у држави 11,2°С у Ходмезевашархељу

Просечна годишња количина падавина
просек у држави 535 mm у Солноку

просек у држави 690 mm у Залаегерсегу

Годишња температурна амплитуда

просек у држави
годишња тампературна амплитуда у 

Шопрону

просек у држави
годишња тампературна амплитуда у 

Дебрецину

Број сунчаних сати током године
просек у држави 2150 сати у Сегедину

просек у држави 1820 сати у Сомбатхељу

Шта је заједничко подручјима Јасшаг и Нађкуншаг?

3.

4.

5.
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Откриј за које пределе су карактеристичне дате изјаве. Заокружи на карти њихова слова. У 
квадрате упиши слова одговарајућег предела, а у празна поља њихова имена.

• Благо заталасано лесно подручје уз дес-
ну обалу Дунава.

• Подручје у којем су засађене јабуке да 
би се везао покретан песак.

• Једна од области са најплоднијим 
земљиштем и највишим температурама 
код нас.

• Само северни део лесне табле стиже до територије Мађарске, између Дунава и 
Тисе.

• Најисточније лесно подручје, Дебрецен је у центру.

• Област формирана наносима прастарог Дунава и његових притока.

Прочитај заокружена слова одговарајућим редоследом и добићеш једну реч. Упиши је у 
велики квадрат. Састави географске логичке низове.

Могућа су разна решења.

нпр. ветар  песак   хладњача

  

  

  

1a.

б.

30. Велика низија II – Привреда Велике низије

Ћ
О

Е

Р

В

П
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Доврши реченице. Између текстова уцртај стрелице у одговарајућем смеру.2.

Које пределе означавају слова која нису заокружена? У квадрате упиши слова, а у празан 
простор поред њих имена означених предела.

,

Као решење, добио си један географски појам. Упиши га.

Зашто је баш то решење?

в.

Нагомилавањем изумрлих организама

порекла у некадашњим унутрашњим мо-
рима и лагунама. Бактерије су вршиле 
разлагање уз одсуство

                                          .

бензин, петролеј, мазут, битумен,

,

.

Налазишта нафте су смештена између

 слојева

стена.

НАФТА

Сирова нафта се прерађује у

после чега се добијају разни нафтни дери-
вати.
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Која реч је уписана у програм за претраживање, ако су се као резултат појавиле следеће 
слике? Дај наслове сликама.

1.

31. Велика низија III – Затисје. Кратак историјат регулације река

Нумериши изјаве хронолошким редоследом у вези регулације Тисе. Упиши бројеве у ква-
драте.

Честе поплаве су трајале и по два месеца и наносиле су велику штету.

Пролаз плавног таласа од Самоша до Сегедина се изврши за 1-2 седмице,
околна насеља су постала безбедна.

Пресечени су меандри Тисе.

Првобитна дужина од 1400 km, скраћена је на 962 km.

Изграђен је иригациони систем, а Велика низија је пошумљена.

Извршена је дренажа унутрашњих вода које су се нагомилавале иза насипа.

У којим насељима раде наведене фабрике?

Villeroy & Boch Magyarország – фабрика порцелана

LEGO Manufakturing Kft. – фабрика играчака

Elektrolux – фабрика расхладних уређаја

OROSházaGlas – фабрика стакла

CEREOL Rt. – фабрика биљног уља

2.

3.
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У које градове путују набројани интерсити возови?

Карас, Фести, Тисавираг, Напфењ, Мора

Хортобађ, Хајдушаг, Делибаб

Берег, Саболч, Латорца

Мориш, Кереш, Дачиа, Трансилванија

Прочитај извод из текста и одговори на питања.

Да ли се зачинска паприка може млети и паковати у било ком месту?

Колико процената влаге изгуби паприка током сушења?

Наведи локалне специјалитете у којима се користи сегединска паприка.

Нумериши фазе рада у току процеса производње зачинске паприке.

паковање просејавање сазревање

сушење млевење брање

4.

5. Прочитај извод из текста и одговори на питања.

Да ли се зачинска паприка може млети и паковати у било ком месту?

    Сегединска зачинска паприка

    Зачинска паприка се бере више пута у току сезоне, у зависности

од темпа сазревања. Обрана паприка у оптималном случају још две

недеље дозрева, а затим се припрема за сушење: врши се селекција,

прање и сецкање. Нанизана паприка се суши испод кровова или у су-

шарама. Осушеној паприци се количина влаге смањи са почетних 80%,

на испод 10%. Осушену паприку мељу каменим блоковима због којих

се паприка загрева и ослобађа етарска уља из семена. Уље раствара

масти и боју осушене паприке и боји млевена биљна зрнца уједна-

ченом бојом. После овога преостаје просејавање и паковање. Овај

сложен процес захтева такво стручно знање које постоји само на од-

ређеном географском простору. Због тога није довољно само гаран-

товано географско порекло „Сегединске паприке“, већ је у интересу

одржавања квалитета неопходно да се све фазе обраде и производње

изврше у тој области. Традиционална мађарска јела, гулаш и па-

прикаш, користе карактеристичну зачинску паприку. Познати локални

специјалитети – рибља чорба, рибља салата и сегединска салама,

такође користе сегединску зачинску паприку.

    Сегединска

    Зачинска
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Реши загонетке и добићеш природне ресурсе Северних средњих планина. Решење упиши 
испод загонетке.

Природни ресурси Њихова употреба

Ш         Е

    ЗВ     РИ

КРМИ ЉУГА

ТАГИБО ЊАЦИШАП

ШАРКЕК ЕДОВ

Поред решења, упиши у које сврхе се користе постојећи природни ресурси.

У квадрат на слици упиши слово одговарајуће крашке појаве. Браон бојом обој водоне-
пропусну стену.

П) понор

В) вртача

К) кланац

Ш) шкрапар

Ки) крашки извор

П) поље

П) пећина

У каквим планинама можеш видети ове појаве? ,

1a.

2.

б.

32.  Унутрашња ивица Карпата: Северне средње планине
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Путуј преко физичке карте Мађарске и уз пут одговарај на питања.

Налазиш се на 48° с.ш. и 19° и.д. Која је то планина?

Највиши врх је , m

Крећеш се дуж упоредника ка Румунији. У ком смеру идеш?

Кроз које области пролазиш на путу до реке Шајо?

Која притока се улива у Шајо на линији твог заустављања?

Реком Шајо крени ка северозападу. Да ли треба да укључиш мотор чамца?

Током пловидбе, у Шајо се улива њена лева притока. Која?

Шајо протиче дужином целог једног предела.
Који је предео у питању?                                        

Град поред ког си прошао је удаљен 24 km
од границе. Који је то град?                            

Шта тамо експлоатишу?

Нумеричко-меморијска игра. Прочитај пажљиво извод текста, а затим га прекриј и одгово-
ри на питања.

• Колико пећина се налази у Националном парку Агтелек?

• Колика је температура унутар пећине?

• Колико година је потребно да би се створио слој сталактита од 10 cm?

• Да ли најдужа тура траје 7 сати?

3.

4.

• Колико пећина се налази у Националном парку Агтелек?

    На територији националног парка Агтелек има 273 пећине.

Најпознатији је систем пећина Домица-Барадла чија дужина износи

25 km. Просечна ширина ходника је 10 m, висина 7-8 m. Највећа је

Дворана џинова: висока 25 m унутар које је формација сталагмита

којa носи назив Опсерваторија, а висина joj је 17 m. За формирање

слоја сталактита и сталагмита дебљине 1 mm потребно је 20 годи-

на. Температура унутар пећине је 11°С. Влажност ваздуха је 95-

100% па је због тога стално присутан осећај хладноће. Најкраћа

тура кроз пећину траје 1 сат, а најдужа 9 сати.

ри на питања.

    На
Најпознатији
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• Колико метара је висока Опсерваторија?

• Колика је дужина система пећина Домица-Барадла?

• Колико су широки ходници?

Припремите визит-карте са именима Северних средњих планина планина које се могу читати и 
са веће удаљености.

Нека седам ученика узме по једну таблу…

… и сортира их одговарајућим редоследом на основу правца простирања.

… и сортира их на основу надморске висине.

… и сортира их на основу правца простирања и надморске висине.

… и групише их на основу начина постанка у гупу вулканског и кречњачког порекла.

БИК

МАТРА

ЧЕРХАТ

ЗЕМПЛЕНСКЕ ПЛ.

БЕРЖЕЊ

КРАС АГТЕЛЕКА

ВУЛКАНСКОГ ПОРЕКЛА КРЕЧЊАЧКОГ ПОРЕКЛА

ВИШЕГРАДСКЕ ПЛ.

Повежи сировине са готовим производима. Слово уз готове производе упиши у квадрате 
поред сировина.

андезит A) порцелан, керамика

базалт Б) калдрма, сировина за асфалт

каолин В) аспиратор, средство за апсорпцију влаге, омекшивач воде

кречњак Г) баласт испод шина, зидарски материјал

зеолит Д) цемент, основа за фарбе, креда

5.

Пројект-задатакIX
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Сортирај типове угља на основу њихове топлотне моћи. Упиши бројеве у квадрате.

лигнит антрацит камени угаљ тресет мрки угаљ

Распореди изјаве хронолошким редоследом.

Затварање
топионица

Браунфилд 
зона,

напуштена 
насеља

Глобална криза
металургије

Исељавање у 
друге

индустријске 
области

Незапосленост

Унеси симболе термоелектрана и бројеве датих електрана на одговарајуће 
место унутар карте Северних средњих планина.

1. Боршодска термоелектрана (Беренте) гориво: биомаса, природан гас,
  мрки угаљ

2. Електране на Матри (Гагарин), (Вишонта) гориво: лигнит, биомаса

3. Електране на Тиси (Тисаујварош), (Алфелд) гориво: лож-уље, природан гас

Зашто се у електрани Тисаујварош користи лож-уље и природан гас?

Потражи на интернету шта значи појам биомаса и напиши пар примера.

1a.

б.

2.

33. Проблеми и будућност индустрије Северних средњих планина

Тисаујварош

Ноградски

Боршодски басен

басен

Ипољ

Хе
рна д

Ч е р
х

а
т

Ч е р
e

х
а

т

Зе
м

пл
енске пл.

п о д н о ж ј е М а т р е

п о д н о ж ј е п л . Б ик

Бодрог

Тис а

Ш
ајо

М
а т р а

Б
и

к

Вац

Балашађармат
Шалготарјан

Парад Речк

Ђенђеш Вишонта Физешабоњ

Озд
Казинцбарцика

Рудабања Шарошпатак

Тисалек

Јегра

H
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Потражи разлоге, због чега?

Која индустријска грана производи наведене производе? Бројеве производа упиши испод 
сликовитих симбола.

Индустрија челика Машинска индустрија Хемијска индустрија

1. поцинковани кабл, жичано уже 2. пећи

3. цев, плоча, шипка 4. MDI и TDI (пластични материјали)

5. полиуретан материјал 6. гасне пећи

7. шрафови, ексери 8. баштенски грил

9. етилен 10. мрежа за дивљач, ограда за заштиту од дивљачи

11. огњиште за камин 12. пећ нафтарица

13. PVC прах 14. стубови за винову лозу

Упиши слова домаћих фирми у одговарајући квадрат претходног задатка.

A) Б) В)

3.

4a.

б.

Salgótarjáni
Acélárugyár Rt.

Прошле године је 
увезено близу 1,8 
милиона тона челика 
у Мађарску, док је на 
домаћем тржишту 
постојала потражња 
за 0,8 милиона тона.
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У реченицама су скривени називи река.

Пронађи их и упиши у нему карту.
Сокови лајт, ако се често пију, штетно утичу на здравље.
Стара тараба око куће се искривила.
На острву Раб, Цавтату, Дубровнику итд. развијен је тури-
зам.
Marc Almond је енглески певач.

Шта је заједничко овим рекама?

1.

34. Природне карактеристике Мале низије и Подалпског горја

Одреди да ли су изјаве тачне (Т) или нетачне (Н).

90% територије Нежидерског језера припада Мађарској. Нежидерско језеро 

се спустило дуж раседних линија. Хидрофилна вегетација се налазе само у уском 

приобалном појасу. Најзападније степско језеро Европе. Нежидерско језе-
ро и његова околина су заштићене територије.

Која птица се види на амблему националног парка Ферте-Ханшаг?
Нумериши хронолошким редоследом наведене процесе у мочварама.

тресе-
тиште

језеро мочвара блато
потпуна насутост 

басена

Израчунај.

Највиши врх Шопронских планина (m).

+ Највиши врх гребена Ваши (Vasi hegyhát) (m).

+ Надморска висина Ђура (m).

+ Највиша тачка Шомлоа (m).

+ Највиша тачка Шагда, (m).

+ Име град, који се налази на 154 m надморске висине има толико слова. 

: 2

Висина ког врха и које планине се појавила као решење задатка?

Обележи добијени врх на немој карти у 1. задатку и поред упиши његову надморску висину.

2.

3.
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Проведимо један спортски викенд у Западној Мађарској. Означи на карти места спортских 
догађања датим словима.

Г) FALCO Сомбатхеј – Albacomp

К) MJUS–Fortress из Корменда – Olaj KK из Солнока

О) MKB-Euroleasing из Шопрона – BEAC Ујбуда

С) Lombard Папа Tермал FC – FTC

Е) ETO FC из Ђера – Vasas

Прочитај сва слова одговарајућим редоследом и као решење добићеш име још једног 

града. Означи га на карти плавом тачком.

Које производе Мале низије и Подалпског горја можеш купити преко интернета?

Подвуци их.
опел шопронско вино говеђе месо пик саламу

цитрусе вишеградску минералну воду пиво из Комарома

јабуке из Саболча ауди зачинску паприку из Калоче слаткише из Ђура

Откриј у коју државу ћемо отпутовати из Западне Мађарске? Упиши број изјаве на терито-
рију одговарајуће државе. (Неке бројеве ћеш требати да упишеш на два места.)

1. Стигли смо у еврозону.

2.  Пут који пролази кроз Комаром и Рајку води нас
тамо.

3. Морамо прећи преко Дунава.

4. Обраћају нам се на немачком.

5. Углавном треба да се крећемо уз планине.

6. Овде ћемо стићи возећи бицикл поред Нежидер-
ског језера.

7. Било где да пређемо границу, наићи ћемо на наставак Мале низије.

8. Овде стижемо преко Рабафизеша, Хеђешхалома и Шопрона.

9. Велика је шанса да се сретнемо са Мађарима.

1.

3.

2.

35. Привреда и трговина Западне Мађарске
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Које предности и мане имају ветроелектране?

Предности Мане

Ветроелектране у Мађарској 2010.
Нису на Малој низији На територији Мале низије

Место Укупан 
број Место Укупан 

број Место Укупан 
број

Бакоњчерје 1 Мошонсолнок 3 Јаношшоморја 6

Мезетур 1 Мошонмађаровар 12 Папаковачи 1

Терексзентмиклош 1 Ујронафе 1 Венек 1

Фелшежолца 1 Веп 1 Кишигманд 19

Четењ 2 Нађлож 4 Нађигманд 15

Сапар 1 Оштфиасоњфа 1 Бењ 13

Биккарањош 1 Левел 24 Чем 6

Ерк 1 Чорна 1 Леве 1

Инота/Варпалота 1 Мечер 1 Ач 23

Кулч 1 Шопронкевежд 4 Баболна 7

Израчунај.

• Колико ветроелектрана производи електричну

енергију на Малој низији?

• Колико ветроелектрана има у Мађарској?

• Колики је проценат ветроелектрана на Малој низији у односу на целу државу?

Које насеље има највише ветроелектрана?

Зашто у овој области Мађарске има највише ветроелектрана?

4a.

б.
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Групиши бројеве изјава уз одговарајућа брда.

Ко је уљез? Подвуци га.

Харкањ Залакарош Фоњод Чистапуста

Зашто?

Печуј Сексард Залаегерсег Домбовар

Зашто?

Сентготхард Ловаси Нађленђел Базакереће

Зашто?

Посматрај слику 10 секунди. Поку-
шај да запамтиш што више симбола. 
Прекриј слику и на следећој страни на ос-
нову сећања напиши шта си видео.

1.

2.

3a.

36. Задунавско горје

1.  Глинено блато које “задржава” го-
сте.

2.  Постоје и унутрашња и спољашња. 
3.  „Предео са хиљаду долина“.
4.  Добија највише сунчеве светло-

сти.
5.  Чланови су му: Волђшег, Толнајски 

гребен, Сексардска брда.
6.  Један део је песковита област.
7.  Подручје са највише падавина.
8.  Притоке које су се уливале у Дра-

ву преобразиле су лесну плочасту 
област у брежуљкасти предео.

9.  Најшумовитије подручје.

Залска брда

Толнајска брда

Шомођска брда

Барањска брда
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Уз дату изјаву стави одговарајуће почетно слово града.

Залаегерсег Капошвар

Град подигнут поред реке.

У њему ради месна индустрија Кométa 99 ZRt.

Седиште жупаније.

Flextronics Kft. има 4900 запослених.

Налази се на граници Спољашњег Шомођа и Желица.

Претежно је изграђен на врху брда.

Овде се налази једина шећерана у држави која још ради.

У рафинерији MOL се прерађује нафта из околине.

Потражи везу између написаних речи. Напиши изјаве у којима ћеш истовремено користи-
ти што више речи које си препознао.

б.

4.
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Уз помоћ атласа, групиши насеља око Балатона. Уз унапред дата слова упиши називе кате-
горија, а испод њих додај имена 3-4 насеља која припадају тој категорији.

A) Насеља северне обале
Фоњод, Замарди, Балатонсарсо,
Шиофок, Балатонвилагош

Б) Насеља уз обалу:

В) Насеља Залске жупаније

Тихањ,

Г) По ком основу се још могу груписати насеља око Балатона? Напиши предлоге.

1.

37. Задунавске средње планине

У којим градовима су израђени наведени производи? Упиши број града у одговарајући 
квадрат.

1. Естергом, 2. Херенд, 3. Ајка, 4. Бадачоњ, 5. Њергешујфалу, 6. Комаром

Ручно рађена кристална чаша и пехар. Чајни сервис за 6 особа са вик-

торијанском шаром. Металик плави Suzuki Splash GLX. Карбон-

ско влакно за грађевинску индустрију и акрилно влакно за текстилну инду-

стрију. NOKIA N8 Вино Szürkebarát 2008. са базалтног подручја.

2.
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Пронађи решења датих изјава. Последња два слова претходног решења представљају по-
четна два слова наредног решења.

Типична вегетација Задунавских средњих планина.

Једна од руда Задунавских средњих планина.

Женско име.

Заједница народа која говори истим језиком и имају свест 
о узајамној припадности.

Обрни редослед слова ЈА и добићеш почетак имена града у којем 
ради фабрика стакла.

Град у којем је развијена месна индустрија (у Заду-
навском горју).

Мађарска владарска династија из раног средњег века.

3.

Припремите карте Задунавских средњих планина са именима која се могу видети и са веће 
удаљености.

Нека седам ученика узме по једну таблу…

… и сортира их одговарајућим редоследом на основу правца простирања.

… и сортира их на основу надморске висине.

… и сортира их на основу правца простирања и надморске висине.

… и групише их на основу њихове раздвојености рововима.

Пројект-задатакX

ПИЛИШ

БАКОЊ

ВЕРТЕШ

ГЕРЕЧЕ

БУДИМСКЕ ПЛАНИНЕ

удаљености.удаљености.удаљености.удаљености.удаљености.

КЕСТХЕЉСКЕ ПЛАНИНЕ

ПЛАНИНА ВЕЛЕНЦЕ

РОВ ТАТАИРОВ МОРИ
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Именујте поједностављене појасеве градске структуре Будимпеште. У дужа поља упиши 
називе појасева.

У квадрате упиши број карактеристике која је типична за дати појас.

1. Фабрике, магацини и железничке станице. 2. Стамбени блокови и приватне куће. 3. 
Пословна и политичка четврт, мало стамбеног простора, гужва. 4. Старе зграде, куће 
за издавање са кружним ходницима и високим плафонима, велика густина грађевина.

2a.

б.

38. Будимпешта и околина. Структура града

Заокружи знак испред тачног одговора.

1. Чега нема на територији Будимпеште?

1  низије формиране нано-
сима

2  крашких громадних пла-
нина

X  набраних веначних пла-
нина

2. Која се не налази у Будимпешти?

1 Добогоке (Dobogokő) 2 Јанош планина X Хармошхатар планина

3. Број становника у Будимпешти је:

1 1,7 милиона 2 2,3 милиона X 10,1 милион

4. Како се мења број градског становништва?

1 не мења се 2 опада X расте

5. Која индустријска грана није карактеристична за главни град?

1 фармацеутска, машинска 2  топионице, производња 
стакла

X прехрамбена, хемијска

6. Шта није карактеристично за главни град?

1 град-бања 2 град мостова X риболовни туризам

7. Из колико квартова се састоји главни град?

1 19 квартова 2 23 кварта X 27 квартова

8. Одакле не крећу путнички возови?

1 са Источне станице 2 са Западне станице X са Северне станице

1.
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Састави парове слова и бројева.

A) Чепел   Б) Ференц Лист   В) М0  Г) Сиси, мађарска краљица  Д) булевар

1. авенија  2. обилазни прстен  3. висећи мост  4. аеродром 5. међународна лука

3.

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

Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?4. Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?Које знаменитости главног града би показао пријатељу из иностранства?

5.
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Именуј велике пределе Мађарске. У празно поље иза редног броја упиши име датог предела.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Из којих великих области Мађарске су се нашла на столу локална јела? Напиши слово је-
ловника у квадрат код претходног задатка.

1a.

б.

Понављање – Предели Мађарске

В

Б

A
Ђ

Д

Г

Срнећа леђа пуњена
печуркама

на Желички начин
Гечејски жганци
Сенско пуњено месо

Земпленска
пандурска супа

Виноградарска супа
из Хеђалје

Матрин чупавац
Супа Палоца

Перец из области
Рабакеза

Кнедла из Шомлоа
Капуварска џигерица

Бајска рибља чорба
Хортобађске палачинке

са месом
Кунхеђешко мезе
Купус на Маћо начин

Шопронски резанци са
ростием и вашким печењем,
салата од краставаца
са бундевиним уљем

Фиредски смуђ са
кромпиром и путером
Бакоњски одрезак са
печуркама и тестом
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Обој хистограм наших градова са најбројнијом популацијом.

Град
Становништво 

(2010)

1. Будимпешта 1 721 556 особа

2. Дебрецин 207 270 особа

3. Сегедин 169 731 особа

4. Мишколц 169 226 особа

5. Печуј 157 680 особа

6. Ђер 130 478 особа

7. Њиређхаза 117 832 особа

8. Кечкемет 112 233 особе

9. Стони Београд 101 973 особе

10. Сомбатхељ 79 438 особа

Колико би сегединског становништва стало у Будимпешту?

2.

Дебрецин

Сегедин

Мишколц
Печуј

Ђер

на 1000 становника

Њиређха
за

Кечкемет

Сто
ни Беогр

ад

Сомбатхе
љ

Пронађи парове између географских збивања која су се дешавала на територији Мађарске 
и славних личности које су живеле у том периоду. Потражи, а затим упиши у табелу када су се 
десили ови догађаји и када су живеле познате личности.

Географски догађај
Време де-

шавања

Велика пештанска поплава, 1.
Отварање нашег првог 
националног парка,

2.

Држава је изгубила више 
од 2/3 територије,

3.

Постали смо чланица Ев-
ропске Уније,

4.

Регулација Тисе, 5.
Мађарска је водећа у свету 
по производњи злата и 
сребра,

6.

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

3.

Тада је 
живео

Познати људи

А) Јожеф Божик, фудбалер

Б) Карло Роберт, краљ

В) Михаљ Мункачи, сликар

Г) Ференц Колчеи, писац

Д) Ференц II Ракоци, кнез

З) Атила Јожеф, писац

Е)  Доктор Бубо, јунак црта-
ног филма
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Испланирајте како би могли украсити једну мајицу, бејзбол качкет и ранац симболима, цртежи-
ма и натписима који имају везе са Мађарском.

Пројект-задатакXI
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