
ВИША ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (јуни 2006.г.) 

 
ГЕОГРАФИЈА                                                                                                     ГРУПА  I 
 

1. Прва земља у свету по производњи соје, меса и кукуруза је: 
 

а) мађарска   б)Бразил   в) САД 
 
2. Развође између Црноморског и јадранског слива протеже се од Mаглића и 

волујка до Црнољеве 
 

а) ДА     б) НЕ 
 
3. Источна Африка захвата басен конга 

 
а) ДА       б)НЕ  
 

4. од укупног становништва света АнглоАМЕРИКА ЧИНИ: 
 

а) 5%      б)9%   в) 11% 
. 

5. Најмањи проценат писмених у Африци има: 
 

а) Замбија 
б) Буркина Фасо   
в) Нигерија  

6. Други град по величини у Војводини је: 
 

а) Сомбор    б) Зрењанин   в) Суботица 
 

7. Од укупног броја термоминералних извора у Србији, статус бања има: 
 

а) 27 извора    б) 34 извора   в) 53 извора 
 

8. Колико је воћарских макрорејона формирано у нашој земљи? 
 

а) 2    б) 4    в) 6 
 
9. Ђердапска клисура сесастоји од: 

 
а) 4 клисуре   б) 3 клисуре    в) 2 клисуре 
 
10. земље са умеренијим природним прираштајем су оне где је ова стопа : 

 
а) до 10 промила  б) од 10 до 15 промила  в) 10-20промила 
 
11. Највећа регионална целина Војводине је: 

 
а)Срем    б) Банат   в) Бачка 



12. Скадарско језеро лежи испод нивоа мора, и то: 
 

а) 17 м.    б) 28 м.     в) 31 м. 
 
13. Највећа потрошња шећера у свету је у: 

 
а) Азији  б)САД и Аустралији   в)Европи 
 
14. Западна Африка представља екваторијалну Африку 

 
а) ДА     б) НЕ 
 

15. Наше електране производе око: 
 

а) 43 милијарди KWh  б) 40 милијарди KWh  в) 35 милијарди KWh 
 



ВИША ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (јуни 2006.г.) 

 
ГЕОГРАФИЈА                                                                                                     ГРУПА  II 
 

1. Однос између броја становника и величине једне територије назива се: 
а) општа густина насељености 
б) релативна  густина насељености   
в) просечна густина насељености 

2. Најмањи број становника у Европи има  
 

а) Андора   б) Ватикан   в) Монако 
 
3. Егејском сливу припада најмањи део наше територије и то око:  

 
а) 2%   б) 4%   в) 6% 
 
4. Европска унија настала је потписивањем уговора 1957.г. у:  

 
а) Риму   б) Бриселу   в) Мастрихту 
 
5. Густина насељености у западној Аустралији је: 

 
а) 15 стан. на км²  б) 5 стан. на км²  в) 0,5 стан. на км² 
 
6. Наша земља је балканска јер јужно од Саве и Дунава лежи део њене 

територије, и то:  
 

а) 70%     б) 75%     в) 80% 
 
7. Острвски ланац Јапана је дуг око:  

 
а) 1500км    б) 2.000км    в) 2.500км 
 
8. Индивидуална газдинства располажу са око 80% обрадивих површина:  

 
а) ДА                  б) НЕ     
 
9. Ваљевска подгорина обухвата горнји део слива реке: 

 
а) Дрине    б) Колубаре   в) Лешнице 
 
10. Просек густине насељености Африке је: 

 
а) 18 стан. на км²  б) 21 стан. на км²  в) 29 стан. на км² 
 
11. Коштам поље се налази у: 

 
а)Источној Србији  б)Старовлашко рашкој висији  в) Западној Србији 
 



12. Заједничко канадско-америчко тржиште је формирано трговинским 
споразумом формираним : 

 
а) 1939.г.   б)1969.г.   в) 1989.г. 
 
13. Од 100 највећих  индустријских предузећа у свету у САД се налази више од : 

 
а) четвртине   б)трећине   в) половине 
 
14. Колико Африка има земаља са  са површином већом од 1 мил. км² 

 
а) 5 земаља   б)8 земаља  в) 12 земаља 
 
15. Угоститељски и смештајни капацитети Црне горе су: 

а) 100.000 лежајева  
б) 150.000 лежајева  
в) 200.000 лежајева 

 
 
 
 



ВИША ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 
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ГЕОГРАФИЈА                                                                                                     ГРУПА  III 
 
 

1. У канадској провинцији Квебек 60% становништва говори француски_ 
 

а) ДА       б) НЕ  
 
2. Насеља у Старом влаху су највећим делом депопулациона: 

 
а) ДА    б) НЕ  
 
 

3. Колико држава са површином већом од 1 милион км² има Латинска Америка: 
 

а) 3 земље   б) 5 земаља   в) 6 земаља  
 
4. Планови су најпрегледније карте. Њихов размер је:: 

а) од 1:25.000 до 1: 200.000 
б) од 1:25.000 до 1: 100.000   
в) од 1: 100     до 1: 10.000 

 
5. НАТО бомбардовање наше земље је трајало: 

 
a) 68 дана    б) 78 дана     в) 88 дана 
 
6. На билима и висоравнима јављају се : 

 
а) смонице   б) подзоли  в) планинска црница 

 
7. Од 6 милијарди људи, у недовољно развијеним земљама Азије,Африке и 

Латинске Америке живи: 
 

а) 2милијарде    б) 4 милијарде   в) 5 милијарди 
 
8. Најмања потрошња шећера у свету је у: 

 
а) Аустралији и САД 
б) Монсунској Азији 
в) Европи 

 
9. Србија је богата термоминералним изворима. Има их око: 

 
а)100    б) 130     в)150 

 
10. Од укупне површине Европе острва и полуострва чине: 

 
а) 20%    б) 30%     в) 40%   



 
11. У Србији и Црној Гори у хотелима има око: 

 
а) 20.000 лежајева  б) 40.000 лежајева  в) 60.000 лежајева 
 
12. Највиши друштвени бруто производ 2000.г. у свету је био у : 

 
а) САД-у   б)Јапану   в)Немачкој 
 
13. Француски језик је остао као службени језик у Африци, у: 

 
а) 17 земаља   б)21 земљи    в) 31 земљи 
 
14.  Клима средњег дела Црне Горе је: 

 
а) планинска   б) умерено континентална в) континентална 

 
15. Највећа Европска земља по површини је: 

 
а) Француска   б) Украјина     в)Шпанија  
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ГЕОГРАФИЈА                                                                                                     ГРУПА  IV 
 
 

1. Годишња производња јестивог уља у нашој земљи је: 
 

а)50.000 тона   б) 80.000 тона  в) 110.000 тона 
 
2. Географске карте приказују веће области и раде се у размери која је ситнија 

од: 
а) 1: 100.000 
б) 1: 200.000   
в) 1: 300.000 
 
 

3. Западна Африка је висораван смештена између Атлантика и Индијског океана: 
 

а) ДА     б) НЕ  
 

4. Најнижи и најмлађи облик рељефа у Војводини чине: 
 

а) лесне заравни  б) алувијалне равни  в) речне терасе  
 

5. Укупна душина обале Европе је око: 
 

а) 20.000км²   б) 30.000км²    в) 40.000км² 
 
 
6. Од укупног броја становништва света у Африци живи: 

 
а) 9%     б)12%    в) 17% 

 
7. Најраспрострањеније земљиште у Србији су: 

 
а) смонице   б)подзоли  в) планинска црница 

 
8. Паштровићко приморје се простире од: 

 
a)Боке до Улциња  б) Боке до Будве   в)Будве до Улциња 
 
9. Површина Кине је око: 

 
а) 10 мил. км²    б)8 мил км²   в) 7 мил. км² 

 
 
10. Површина Азије је око: 

 
а) 35 мил. км²    б)45 мил км²   в) 55 мил. км² 



 
11. Рађевина обухвата простор планина Иверак, Гучево и јадар 

 
а) ДА       б)НЕ 
 
 
12. Ђердапска клисура се састоји од : 

 
а) 4 котлине   б)3 котлине   в) 2 котлине 
 
13. Колико залива има Бококоторски залив 

 
а) 2   б) 4     в) 6   
 
14. Тителска лесна зараван се налази северно од ушћа Тисе у дунав. 
а) ДА     б) НЕ 

 
 
15. Површина Шумадије је око: 

 
а) 6.000км²   б) 16.000км²   в) 36.000км² 

 
 

 
 

 
 

 
 


