ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2017.
ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ и ГЕОГРАФИЈА
1. Оснивач физичке географије и географије
као науке уопште је:
а) Александер фон Хумболт
б) Исак Њутн
в) Пјер Лаплас
г) Карл фон Вајцзекер

9. Најмања потрошња шећера у свету је у:
а) југозападној Азији
б) монсунској Азији
в) северној Африци
г) источној Африци

2. На својој путањи око Сунца Земља се у
афелу налази:
а) 02. јануара
б) 21. марта
в) 21. јуна
г) 03. јула

10. Која од наведених држава не спада у групу
четири најмногољудније државе Африке?
а) Етиопија
б) Нигерија
в) Египат
г) Јужна Африка

3. Просечна дебљина Земљине
коре износи око:
а) 10 km
б) 15 km
в) 20 km
г) 25 km

11. Од наведених суседних земаља Србија
најдужу државну границу има са:
а) Мађарском
б) Бугарском
в) Македонијом
г) Хрватском

4. Мезозоик је почео пре:
а) 145 мил. година
б) 185 мил. година
в) 245 мил. година
г) 285 мил. година

12. Која од наведених планина припада
шумадијској групи?
а) Рудник
б) Јавор
в) Жељин
г) Тара

5. Томболо је други назим за:
а) литорални кордон
б) превлаку
в) пешчану косу
г) прибрежни спруд
6. Планови се израђују у размерама:
а) 1:10 – 1:100
б) 1:100 – 1:10.000
в) 1:10.000 – 1:25.000
г) 1:25.000 – 1:200.000
7. Највећи природни прираштај имају оне
земље у којима је он изнад:
а) 10 промила
б) 15 промила
в) 20 промила
г) 25 промила
8. У Алпима граница сталних насеља се
налази на висини од око:
а) 1.000 m
б) 1.500 m
в) 2.000 m
г) 2.500 m

13. У области панонско-континенталне климе
у Србији облачност је најмања током:
а) фебруара и марта
б) априла и маја
в) јула и августа
г) октобра и новембра
14. Која од наведених река не припада
Црноморском сливу?
а) Ибар
б) Лепенац
в) Тимок
г) Пек
15. Популациона политика државе при којој се
настоји постићи одређени квалитет
становништва назива се:
а) еугеничка
б) редистрибутивна
в) рестриктивна
г) експанзивна

