
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

  Студијски програм  Просторно планирање 
 
 

Т Е С Т 

КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Прије сваког одговора пажљиво прочитајте постављени задатак. Желимо Вам много 
успјеха у рјешавању теста. 

 
 

1. Наведите  географске омотаче или сфере: a)  _________________________     
              б)  _________________________              в)   ___________________________ 
              г)  _________________________              д)  ____________________________ 
 

2. Карте размјера од 1: 10 000 до 1: 200 000 зовемо _______________________________ карте. 
 

3. На карти размјере 1:10 000, растојење између два мјеста износи 5 cm. На коликом се 
хоризонталном растојању налазе та два мјеста у природи? __________________________ 

 
4. Стијене  по постанку дијеле се на: а) _________________________________     

            б) ______________________________   в)  _____________________________ . 
 

5. Скуп свих појава везаних за земљотресе или трусове назива се __________________________. 
 

6. Заокружите тачне одговоре! Облици рељефа настали ријечном ерозијом су:  

           а) алувијална раван     б) ријечна долина     в) ријечно корито      г) ада      
           д) плавина       ђ) басен ријечног слива 
 

7. Заокружите тачне одговоре! Крашки облици рељефа су: 

              а) клиф       б) вртача      в) делта       г) пећина     д) цирк      ђ) превлака      х) шкрапа 
 

8. Наведите три крашка поља у Босни и Херцеговини: _________________________,   

___________________________ и    _________________________ . 

 
9. Надморска висина,  географска ширина,  распоред копна и мора, морске струје,  врста 

подлоге,  екпозиција терена  чине климатске  __________________________, а температура 

ваздуха, осунчаност,  ваздушни притисак , правац и брзина вјетрова, количина падавина, 

облачност  чине климатске _______________________________ . 



10. Појаву када температура с порастом надморске висине расте називамо 
___________________________________. 

 
11. Напишите број испред одговарајућег појма! 

 
1. албедо                       _  линија на карти која спаја мјеста истог ваздушног притиска 
2. изотерма                   _  зона ниског ваздушног притиска 
3. циклона                    _  линија на карти које спаја исте температуре 
4. цирус                        _  зона високог ваздушног притиска 
5. изобара                     _  рефлексија Сунчевог зрачења од подлоге 
6. антициклона            _  врста облака 

 
12. Водостај представља ____________________________ у ријечном кориту. 

 
13. Разврстајте сљедеће ријеке  БиХ у ријечне сливове којима припадају: Неретва, Врбас, Уна, 

Требишњица, Босна, Сана. 

Црноморски слив _____________________________________________ 
Јадрански слив    ______________________________________________ 

 
14. Заокружи тачан одговор! Земљиште  које доминира на шумском простору припада: 

 
а) смоницама      б) црвеницама   в) гајњачама   г) црницама 
 

15. Природно подручје распрострањености неке биљне или животињске врсте назива се 
____________________. 

 
16. Статус националног парка у  Републици Српској имају __________________________ и  

_______________________. 
 

17. Најповољније услове за развој пољопривреде и агроиндустрије у Републици Српској имају  
____________________ поље  и _______________________. 

 
18. Испред енергетских система Републике Српске упишите припадајућу ознаку за 

хидроелектране ХЕ и термоелектранем ТЕ:      
    

_____ Угљевик, ____  Требишњица,    ____ Бочац,  ____ Гацко 
 

19. Компоненте природног кретања становништва су: ______________________________, 

_____________________________  и  _____________________________________. 

 



20. Разлика у броју између досељеног и одсељеног становнишва назива се 
_______________________________. 

 
21. Заокружите тачан одговор! Скуп социјалних, економских, правних и других мјера које држава 

проводи с циљем усмјеравања демографског развоја назива се:  
 
           а) популациона динамика      б) репродуктивна политика    
            в) популациона политика       г) витална статистика 
 

22. Општа густина насељености добије се тако што се изурачуна однос између: 
а) природног прираштај и површине територије 
б) броја становника и површине територије 
в) броја домаћинстава и површине територије 
г) броја становника и броја насеља 

 
23. Процес функционалног, демографског и просторног развоја градова назива се 

______________________________. 
 

24. Скраћеницом БНД означава се ___________________________________________________ 
 

25. Наведите четири бање у Републици Српској! ______________________________, 
___________________, _________________________ и _____________________________. 

 
26. Наведите нодално – функционалне регије Републике Српске!    

 
 _________________________________, _____________________________________________, 
__________________________________  и  ___________________________________________. 

 
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА: ____________________________________________________ 
 
Укупан број бодова_________________ 


