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УВОД

Ова брошура на ме њена је на став ни ци ма, уче ни ци ма и њи хо вим ро ди те љи ма и са-
др жи опи се по је ди них обла сти у овом пред ме ту, ли сту де скрип то ра и при ме ре за да та ка 
ко ји су ко ри шће ни при ли ком те сти ра ња и ко ји мо гу да по мог ну на став ни ци ма да се лак-
ше ори јен ти шу у зах те ви ма из не тим у стан дар ди ма. Тру ди ли смо се да при ме ри за да та ка 
бу ду ре пре зен та тив ни у сми слу тач ног по кри ва ња са др жа ја де скрип то ра и да у нај ве ћој 
мо гу ћој ме ри од ра жа ва ју пред ви ђе ни сте пен по стиг ну ћа уче ни ка. У слу ча је ви ма ка да та 
по стиг ну ћа ни су би ла у скла ду са пред ви ђе ним ни во ом, има ли смо две мо гућ но сти: да 
зах те ве при ла го ди мо по стиг ну ћи ма и да за др жи мо ни вое без об зи ра што ни су у скла ду 
са по стиг ну тим ре зул та ти ма. То ком из ра де ко нач не ли сте стан дар да, ис ко ри сти ли смо и 
јед ну и дру гу мо гућ ност. Ка ко је ова дру га мо гућ ност осе тљи ви ја, а ми сма тра мо да упр-
кос ре зул та ти ма тре ба ин си сти ра ти на ба зич ним зна њи ма и ве шти на ма, у овој брошури 
да ли смо баш оне за дат ке ко ји по ка зу ју рас ко рак из ме ђу оче ки ва ња и постигну ћа, као 
што је нпр. слу чај са од ре ђи ва њем по ло жа ја ме ста и та ча ка на Зе мљи или са пре по зна ва-
њем ге о граф ских пој мо ва на кар ти.

Стан дар ди у овој бро шу ри кре и ра ни су та ко да бу ду оп ште при ме њи ви на све уче-
ни ке на кра ју 8. раз ре да. Ипак, не ки де ло ви стан дар да мо жда не ће би ти аде кват ни за уче-
ни ке са по себ ним обра зов ним по тре ба ма. Та ко ђе, има уче ни ка ко ји са ла ко ћом са вла да-
ва ју и тре ћи ни во. Сто га, на став ник тре ба да ко ри сти свој про фе си о нал ни суд при ли ком 
ра да са уче ни ци ма, при ли ком по ста вља ња зах те ва уче ни ци ма, при ли ком оце њи ва ња и 
из ве шта ва ња о њи хо вом на прет ку.
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ШТА СУ СТАН ДАР ДИ И ЗА ШТО СУ ПО ТРЕБ НИ?

На осно ву ци ље ва, за да та ка и на став них са др жа ја на став ног пред ме та Ге о гра фи-
ја за основ ну шко лу, као и ста ти стич ких  по ка за те ља на осно ву те сти ра ња, из ве де ни су 
стан дар ди зна ња за крај оба ве зног обра зо ва ња. Ипак, не ће сви уче ни ци до сти ћи оп ти ма-
ла ни ни во. Од ре ђе но по стиг ну ће уче ни ка утвр ђи ва ће се на осно ву не ко ли ко сле де ћих 
фак то ра: ква ли те та шко ле ко ју по ха ђа ју; кућ ног окру же ња у ко ме су под стак ну ти да уче; 
ква ли те та на ста ве; њи хо ве спо соб но сти и мо ти ва ци је. Ре зул тат то га је да уче ни ци по сти-
жу раз ли чи те ни вое по стиг ну ћа у раз ли чи то вре ме. Тач ни опи си ових ни воа – стан дар ди 
– по треб ни су да на став ни ци, уче ни ци и ро ди те љи мо гу да пре по зна ју раз ли чи те ни вое 
по стиг ну ћа и да на сто је да по бољ ша ју ква ли тет и ре зул та те уче ња.

На по чет ку ра да струч ни тим је усво јио де фи ни ци ју стан дар да,

Стан дар ди су низ ис ка за ко ји опи су ју шта је дан уче ник/ца зна и уме на од ре ђе-
ном ни воу по стиг ну ћа и у од ре ђе ном тре нут ку у то ку ње говог/ње ног обра зо ва ња

При хва ћен је пред лог кон сул тант ског ти ма да се стан дар ди ура де за три ни воа:

Основ ни ни во•	

Сред њи ни во•	

На пред ни ни во •	

Стан дард за ОСНОВНИ НИВО – зна ње и ве шти не ко ји ма је овла да ло 80%  
         или  ви ше уче ни ка 

Стан дард за СРЕДЊИ НИВО – зна ње и ве шти не ко ји ма је овла да ло 50% и ви ше  
     ......уче ни ка.

Стан дард за НАПРЕДНИ НИВО – зна ња и ве шти не ко ји ма је овла да ло око 25%  
                 уче ни ка 

ФА ЗЕ У РАЗ ВИ ЈА ЊУ СТАН ДАР ДА

Пред лог стан дар да за Ге о гра фи ју де фи ни сао је струч ни тим ко га су чи ни ли: про фе-
со ри основ них и сред њих шко ла, про фе сор Ге о граф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, про фе сор При род но-ма те ма тич ког фа кул те та, Де парт ма на за ге о гра фи ју, ту ри зам 
и хо те ли јер ство Уни вер зи те та у Но вом Са ду, струч ни кон сул тант из Ин сти ту та за пси-
хо ло ги ју у Бе о гра ду и ко ор ди на тор предложен од стране За во да за вред но ва ње ква ли те та 
обра зо ва ња и вас пи та ња. У из ра ди Пред ло га стан дар да по шло се од ак ту ел них ци ље ва 
обра зо ва ња, ци ље ва на став ног пред ме та, ва же ћег Пла на и про гра ма Ге о гра фи је у основ-
ној шко ли, струч них зна ња и ис ку ства у на ста ви.
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Кра так преглед глав них ко ра ка у раз во ју стан дар да да ти су у на став ку1.

Струч ни тим је ана ли зи рао пла но ве и про гра ме, уџ бе ни ке и оста ле ма те ри-1. 
ја ле за пред мет Ге о гра фи ја ра ди фор му ли са ња пред мет них обла сти. Це ло куп но гра ди во 
Ге о гра фи је у основ ној шко ли по де ље но је на че ти ри це ли не - обла сти.

У окви ру сва ке 2. обла сти, струч ни тим је иден ти фи ко вао зна ња и ве шти не 
ко је уче ни ци на нај ви шем и нај ни жем ни воу спо соб но сти (ни во 1 и 3) тре ба да по ка жу. 
Крат ким ис ка зи ма (де скрип то ри ма) опи са не су ове спо соб но сти за од ре ђе ни ни во.

Струч ни тим је са чи нио по де сет пи та ња (3. за да та ка) ра ди те сти ра ња зна ња 
или ве шти на де фи ни са них пред ло зи ма де скрип то ра на свим ни во и ма.

На ма њем узор ку ура ђе но је 4. пи лот те сти ра ње. Овим пи лот те сти ра њем 
про ве ра ван је су штин ски мо дел и до би је не су ин фор ма ци је о ква ли те ту те стов них за да та-
ка и о де фи ни са ним де скрип то ри ма.

Ко ри сте ћи ин фор ма ци је из пи лот те ста, струч ни тим је мо ди фи ко вао пред-5. 
ло ге  де скрип то ра и при пре мио је до во љан број за да та ка да те сти ра све пред ви ђе не обла-
сти, од но сно на став ни пред мет у це ли ни.

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ве ли ког узор ка уче ни ка обез бе ди ло је објек тив не 6. 
до ка зе о то ме шта уче ни ци на раз ли чи тим ни во и ма спо соб но сти зна ју и уме ју да ура де. 
Исто вре ме но је, од на став ни ка ге о гра фи је у шко ла ма где је те сти ра ње уче ни ка из вр ше но, 
тра же но да да ју сво је ми шље ње о те жи ни за да та ка ко ји ма су те сти ра на зна ња и ве шти не 
уче ни ка.

На кон те сти ра ња, уче нич ки од го во ри су вред но ва ни, а до би је ни по да ци ана-7. 
ли зи ра ни. Струч ни тим је ана ли зи рао ре зул та те у сва кој обла сти и за кљу чио је да мо гу 
да се  де фи ни шу три ни воа по стиг ну ћа и 28 (два де сет осам) од го ва ра ју ћих де скрип то ра. 
Ти ис ка зи пред ста вља ју са др жај Пред ло га стан дар да за крај оба ве зног обра зо ва ња, ко је 
су при ка за ни у овој бро шу ри.

1 Потпуни детаљи процеса развоја стандарда дати су у техничком извештају који је израдио Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања.
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КА КО СЕ СТАН ДАР ДИ МО ГУ КО РИ СТИ ТИ?

Стан дар ди по стиг ну ћа има ју три основ не свр хе:

Да уна пре де на став ни про цес•	

Стан дар ди по ја шња ва ју зна ња и ве шти не ко је уче ни ци тре ба да раз ви ју у про це су 
њи хо вог обра зо ва ња. На став ни ци мо гу ко ри сти ти стан дар де да би усред сре ди ли свој рад 
на ове кључ не ком пе тен ци је. Уче ни ци, та ко ђе, мо гу ја сно да ви де ко ји су им ци ље ви и да 
усред сре де сво је на по ре на усва ја ње нео п ход них зна ња за ви ши ни во.

Да по мог ну на став ни ци ма у ефи ка сни јем вред но ва њу уче нич ких зна ња и уме ња у •	
ци љу оства ри ва ња бо љих ре зул та та и на пре до ва ња уче ни ка

На став ни ци мо гу да ко ри сте стан дар де да би раз ви ли те сто ве и оста ле фор ме оце-
њи ва ња на осно ву ко јих би уочи ли да ли су уче ни ци са вла да ли кључ не ком пе тен ци је ко је 
се зах те ва ју на од ре ђе ном ни воу по стиг ну ћа. Ана ли зом до би је них ре зул та та, на став ни ци 
и уче ни ци мо гу да уоче не до стат ке, да их от кло не и пре ва зи ђу.

Да по мог ну шко ла ма и на став ни ци ма да про це не спосб но сти сво јих уче ни ка пре ма •	
на ци о нал ним стан дар ди ма по стиг ну ћа

Стан дар ди у овој бро шу ри при ме њу ју се у свим основним шко лама. Сто га их шко-
ла мо же ко ри сти ти да би пра ти ла по стиг ну ћа уче ни ка у по ре ђе њу са на ци о нал ним оче-
ки ва ним стан дар ди ма. Мо же их, та ко ђе, ко ри сти ти да би вред но ва ла свој рад то ком вре-
ме на и ути ца ла на ква ли тет на став ног про це са и ни вое по стиг ну ћа уче ни ка.

ОБЛА СТИ НА СТАВ НОГ ПРЕД МЕ ТА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Струч ни тим за пред мет Ге о гра фи ја пред ло жио је стан дар де ко ји су опи са ни у че-
ти ри обла сти и на три ни воа по стиг ну ћа, раз ли чи те те жи не, ког ни тив не ком плек сно сти 
и оби ма ге о граф ских зна ња и ве шти на. 

Стан дар ди су де фи ни са ни за сле де ће обла сти: 

ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

ДРУ ШТВЕ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА
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Област ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ чи ни скуп зна ња и прак тич них ве шти на ко ји ма 
уче ни ци тре ба да овла да ју у на ста ви ге о гра фи је и од но се се на по зна ва ње ори јен та ци је 
у про сто ру, прак тич но ко ри шће ње и по зна ва ње ге о граф ске кар те, ко ри шће ње ста ти стич-
ког или дру гог ма те ри ја ла ко ји је си сте ма ти зо ван у та бе ле, ди ја гра ме, схе ме и мо де ле. У 
том по гле ду ге о граф ска на ста ва пру жа мо гућ ност уче ни ци ма да у кон ти ну и ра ном ра ду са 
ге о граф ским кар та ма са вла да ју ве шти ну јед но став ни јег и сло же ни јих об ли ка чи та ња и то 
не са мо оп штих већ и те мат ских и спе ци јал них ка ра та. Стал ном про прат ном упо тре бом 
ге о граф ске кар те зна ње се про ши ру је, про ду бљу је, упо зна ју се раз ли чи ти аспек ти кар те, 
уса вр ша ва ње на прак тич на при ме на. 

На став ни са др жа ји из кар то гра фи је има ју ве ли ки обра зов ни зна чај јер чи не осно-
ву за раз у ме ва ње свих аспе ка та ге о граф ске на у ке и на ста ве, али има ју и оп ште о бра зов ни 
зна чај због по тре бе ко ри шће ња ка ра та ско ро у свим обла сти чо ве ко ве де лат но сти. Ка да 
се ана ли зи ра зна чај при ме не кар то граф ског зна ња у ге о гра фи ји, мо же се ре ћи да кар то-
граф ски ме тод омо гу ћа ва да се пре ци зно од ре де про стор не струк ту ре у од ре ђе ном ге о-
граф ском про сто ру, да се на ег зак тан на чин из ра зе раз ме штај и ло ка ци ја обје ка та, по ја ва 
и про це са; од но сно њи хо ва дис пер зи ја, кон цен тра ци ја, ме ђу соб ни про стор ни од нос, ди-
мен зи је и слич но. 

Об ра да кар то граф ских са др жа ја на нај бо љи на чин мо же се ре а ли зо ва ти уз при ме-
ну те рен ског ра да и у окви ру ње га са при ме ном по сма тра ња, ме ре ња, бе ле же ња и цр та ња. 
Ва жну уло гу има ју на став ни објек ти и сред ства као што су по је ди ни на став ни мо де ли, на-
ро чи то гло бу си, мо де ли про јек ци ја ге о граф ског ко ор ди нат ног си сте ма и слич но. Уко ли ко 
се об ра да ових на став них са др жа ја за сни ва на при ме ни оскуд них на став них сред ста ва, 
об ја шње ња на став ни ка мо ра ју би ти ја сна, тре ба да се за сни ва ју на ко ре ла ци ји са ма те ма-
ти ком, раз ли чи тим вр ста ма ме ре ња обје ка та у про сто ру и њи хо вог по ре ђе ња ди мен зи ја, 
ме ђу соб ног про стор ног и ви зу ле ног од но са. 

У настави географије, веома је значајно развијање ученичких вештина за  ко ри-
шће ња ста ти стич ког ма те ри ја ла ко ји је си сте ма ти зо ван у та бе ла ма и дијаграмима или се 
на ла зи у тек сту. Ова ве шти на се од но си на на чин по ве зи ва ња кван ти та тив них по ка за те-
ља са са др жи ном основ ног тек ста, ин тер пре та ци ју кван ти та тив них вред но сти у окви ру 
по себ ног си сте ма по да та ка, ин тер пре та тив но по ве зи ва ње по да та ка са ра ни је усво је ним 
зна њи ма, опре де ље ње за пам ће ње од ре ђе них број ки или ко ри шће ње дру гих број ки као 
чи ње нич ну осно ву за утвр ђи ва ње узроч но-по сле дич них ве за, од но са и слич но. 

Јед на од основ них ве шти на је сте пра вил но ге о граф ско по сма тра ње ко је има прак-
тич ни аспект с об зи ром на то да об у хва та си стем и ре до след по сту па ка ко ји мо гу би ти 
увр ште ни у од ре ђе не мо де ле, за ви сно од то га на ко ју ге ос фе ру или вр сту ге о граф ског 
про сто ра се од но се. 

Пред у слов из вор ног усва ја ња ге о граф ских са др жа ја је сте овла да ва ње ве шти ном 
од го ва ра ју ћег ге о граф ског на чи на ис тра жи ва ња и ин тер пе ре та ци је про сто ра. Ова кав на-
чин сагледавања ствар но сти тре ба то ком вре ме на да до би ја и ка рак те ри сти ке на ви ке. 

У окви ру уче ња са др жа ја из ма те ма тич ке и фи зич ке ге о гра фи је по сто ји до бра мо-
гућ ност сти ца ња ве шти на, на ви ка ру ко ва ња раз ли чи тим мер ним ин стру мен ти ма,  ре ги-
стро ва ња и об ра де по да та ка ко је они по ка зу ју.
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Пре гле да чи и оце њи ва чи те сто ва за па зи ли су, а ре зул та ти су то и по твр ди ли, да 
већина ученика не уме да се орјентише на ге о граф ској кар ти. На по ми ње мо да је у на ста ви 
ге о гра фи је нео п ход но ко ри шће ње ге о граф ских ка ра та на свим ти по ви ма ча со ва и у свим 
об ли ци ма на став ног ра да. По ред ге о граф ских ка ра та по треб но је ко ри сти ти та бе ле, ди-
ја гра ме, схе ме и оста ле ди дак тич ке ма те ри ја ле ко ји до при но се очи глед но сти и трај но сти 
зна ња и уме ња.

Увод у област ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА чи не ма те ма тич ко ге о граф ски са др жа ји ко-
ји има ју за за да так да озна че по ло жај Зе мље у ва си о ни и Сун че вом си сте му; од нос Зе мље 
пре ма дру гим не бе ским те ли ма као и ути цај ко је ова те ла има ју на Зе мљу; за ко ни то сти 
кре та ња Зе мље и дру гих не бе ских те ла. 

За уче ни ке основ не шко ле по себ но мо же би ти те шко раз у ме ва ње Зе мљи не ро та-
ци је, ре во лу ци је и по сле ди ца ових кре та ња. Због то га је по треб но по себ ну па жњу по све-
ти ти па жљи вом утвр ђи ва њу овог гра ди ва, ка ко би се мо гао по сти ћи ви сок сте пен раз у-
ме ва ња и аде кват ног при хва та ња са др жа ја. То ће би ти пред у слов за ка сни је усва ја ње ни за 
дру гих пој мо ва ве за них за сме ну обданице и но ћи, го ди шњих до ба, кли мат ских по ја се ва, 
од но сно свих пој мо ва ка рак те ри стич них за вре ме и кли му и уоп ште по ја ве и про це се у 
ат мос фе ри.

Са др жа ји оп ште фи зич ке ге о гра фи је об у хва та ју си стем зна ња о ге о граф ском омо-
та чу. Ово зна ње је си сте ма ти зо ва но по ге ос фе ра ма (ат мос фе ра, ли тос фе ра, хи дрос фе ра, 
би ос фе ра); у окви ру њих уче ни ци упо зна ју пред ме те, по ја ве и про це се, гран ске и ме ђу-
гран ске ве зе, као и по себ не ге о граф ске за ко не. Ка да се об ра ђу ју ге о граф ски про це си, по-
треб но је на ро чи то ука за ти на ток ге о граф ских кван ти та тив них про ме на и њи хов ка рак-
тер и објасни ти ка ко та кве про ме не мо гу у од ре ђе ним тре ну ци ма да ути чу на ква ли та-
тив ни пре о бра жај, од но сно на раз вој. У то ку об ра де сва ке ге ос фе ре по је ди нач но тре ба 
во ди ти ра чу на да уче ни ци што бо ље схва те и при хва те су шти ну гран ских ве за или ве за 
у окви ру јед не сфе ре омо та ча. Нај бо љи на чин је ка да се ука зу је на прин ци пе ве за, да би 
се упо ре до с тим, на осно ву по је ди них при ме ра, по ка за ло ка ко те ве зе функ ци о ни шу у 
ве ћем бро ју ва ри јан ти или слу ча је ва. Ти ме ће уче ни ци ма би ти омо гу ће но да бо ље схва те 
за ко ни то сти ве за, њи хо ве ти пич но сти, али и ати пич но сти. По што су ати пич но сти ге о-
граф ских гран ских ве за до ста че сте, по треб но их је што ви ше пре зент ни ра ти јер ће се 
ти ме пру жи ти мо гућ ност да уче ни ци схва те су шти ну ге о граф ске ло ги ке. 

Гран ске ве зе у окви ру ге ос фе ра се по на ша ју по по себ ним за ко ни ма и њи ма се по-
све ћу је нај ве ћа па жња, бу ду ћи да су уче ни ци кроз гра ди во дру штве не и ре ги о нал не ге о-
гра фи је при хва ти ли или су на и шли на низ при ме ра ко ји илу стру ју функ ци о ни са ње гран-
ских ве за и по себ них за ко на. Са вла ђи ва њем за ко ни то сти у окви ру ге ос фе ра, по сте пе но 
се за ла зи у слу ча је ве ме ђу гран ских ве за. Као ре зул тат та квих ве за ко је омо гу ћа ва ју раз-
у ме ва ње и за ко ни то сти пла не тар них раз ме ра, за ла зи се и у су шти ну та квих за ко на као 
што су зо нал ност, азо нал ност, ин те грал ност, рит мич ност и др. 

При род но ге о граф ски са др жа ји поседују од го ва ра ју ће вас пит не ком по нен те ко је 
су оствар љи ве у са др жа ји ма ко ји се од но се на ути цај људ ског ра да на про ме не у при ро ди 
и ис ко ри шћа ва ње при род них си ла и ре сур са за по бољ ша ва ње жи вот них усло ва. Из ово га 
про из и ла зи ком по нен та ве за на за фор ми ра ње еко ло шке кул ту ре код уче ни ка.

Бит но је да пре до че на узроч ност из ме ђу по ја ва и про це са, ка ко је ра ни је по ме ну то, 
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не тре ба да бу де да та са мо ли не ар но (фор мал но ло гич но), већ и у ви ду ис прав них ствар-
них, по врат них узроч но-по сле дич них ве за. Ана ли за на ших уџ бе ни ка за основ ну шко лу 
по ка за ла је да је обо стра на, ком плек сна узроч ност на ро чи то при ме њи ва на у те ма ма ко је 
об ра ђу ју ат мос фе ру и биљ ни и жи во тињ ски свет. Та ко је у овим са др жа ји ма ство ре на 
нај бо ља мо гућ ност да уче ни ци схва те да по је ди не ком по нен те ге ос фе ра има ју уло гу ге о-
граф ских фак то ра (кли мат ски еле мен ти, на при мер, у ме ђу соб ном ути ца ју или ути чу ћи 
је дан на дру гог).

Гра ди во из фи зич ке ге о гра фи је где год је то мо гућ но тре ба ре а ли за о ва ти у ко ре-
ла ци ји са по је динм пред ме ти ма из до ме на при род них на у ка, као што су фи зи ка, хе ми ја, 
би о ло ги ја.

У обла сти физичка географија пре гле да чи и оце њи ва чи су на осно ву ре зул та та 
утвр ди ли да уче ни ци не по зна ју до вољ но ди мен зи је Зе мље и по сле ди це Зе мљи ног об-
ли ка и ње них кре та ња, по зна ва ње ге ос фе ра и пре по зна ва ње њи хо вих основ них од ли ка 
као и од ли ка обје ка та, по ја ва, про це са и од но са у Зе мљи ним сфе ра ма. Уче ни ци нај ма ње 
по зна ју би ос фе ру, биљ не и жи во тињ ске за јед ни це и кли мат ску и би о ге о граф ску зо нал-
ност. Нео п ход но је ујед на ча ва ње зна ња о ге ос фе ра ма, по зна ва ње њи хо ве ра зно вр сно сти, 
ра зно ли ко сти, сло же но сти и по ве за но сти, и раз у ме ва ње оп штих за ко ни то сти у ге о граф-
ском омо та чу Зе мље.

Област ДРУ ШТВЕ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА чи не дру штве но ге о граф ски и еко ном ско ге о-
граф ски са др жа ји ко ји се од но се на ста нов ни штво, на се ља и при вре ду. Ови са др жа ји су 
ком плек сни и об у хва та ју об ра ду пој мо ва ко ји су кључ ни за раз у ме ва ње ра зних дру штве-
но ге о граф ских по ја ва, процеса и веза на Зе мљи.

У основ ној шко ли дру штве но ге о граф ски са др жа ји су гран ски укло пље ни у ре ги о-
нал но ге о граф ске те ме са пре о вла ђи ва њем хо ри зон тал ног али и вер ти кал ног и ре ги о нал-
ног при сту па. Нај че шћа об ра да по је ди них де лат но сти и гра на усло вља ва, по јед но ста вљен 
ме тод ски по сту пак ко јег чи не ком плекс са не до вољ но из ра же ним мо гућ но сти ма ва ри ја-
ци ја ме то да. Осим то га у основ ној шко ли у гран ским са др жа ји ма ко ји са др же об ра ду фун-
да мен тал них пој мо ва, пре о вла ђу ју фи зич ко ге о граф ски пој мо ви, кар то граф ски појм пви, 
ма ло  дру штве но ге о граф ски, са го то во пот пу ним од су ством еко ном ско ге о граф ских. Оту-
да, ка да се ови пој мо ви по ја ве у кон тек сту ре ги о нал не ге о гра фи је за уче ни ке пред ста вља-
ју пот пу ну не по зна ни цу, или не до вољ но си сте ма ти зо ван и де ли мич но схва ћен си стем 
пој мо ва, про це са, ве за и за ко ни то сти. Усло жња ва њу про бле ма до при но се про ме не ко је 
не рет ко има ју ка рак тер обр та ко ји до во де до про ти ву реч но сти не са мо у раз ме шта ју еле-
ме на та ре ги ја, раз вој них тен ден ци ја већ и за ко ни то сти.

Из бор ме тод ског по ступ ка ко ји се ко ри сти у об ра ди друштвно ге о граф ских са др жа-
ја тре ба оба ве зно да бу де обо га ћен и за сно ван на са вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма и 
при ла го ђен уз ра сту уче ни ка и њи хо вим раз ли чи тим мо гућ но сти ма.

У обла сти дру штве на ге о гра фи ја за да ци су, нај ве ћим де лом, до бро ура ђе ни. По-
зна ва ње и раз у ме ва ње са вре ме ног све та и дру штве но е ко ном ских по ја ва и про це са у са-
вре ме ном све ту зна чај но је за раз у ме ва ње и це ло ви то схва та ње од ре ђе ног про сто ра и 
ње го вих то ко ва раз во ја. Пре гле да чи и оце њи ва чи и струч ни тим су кроз ана ли зу ре зул-
та та утвр ди ли да су у овој обла сти сла би ја зна ња: о рас по ре ду ста нов ни штва на Зе мљи, 
узро ци ма ми гра ци ја, по је ди ним при вред ним де лат но сти ма и не ким ме ђу на род ним ор га-
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ни за ци ја ма ко је се за ла жу за очу ва ње ми ра у све ту, за људ ска пра ва и ре ша ва ње ху ма ни-
тар них про бле ма. Тре ба ин си сти ра ти на усва ја њу основ них ин фор ма ци ја ма о зна ча ју и 
се ди шти ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја (UN, UNE SKO, UNI CEF, FAO, Међународни суд, 
EU, Црвени крст И Црвени полумесец).

Област РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА чи ни скуп ге о граф ског зна ња/чи ње ни ца, ве-
за и за ко ни то сти на ком плек сном ге о граф ском про сто ру ис пре пле та ном де ло ва њем при-
ро де и љу ди, чи ме се ука зу је на обе леж ја, про бле ме и спе ци фич но сти ре ги ја у све ту и 
ре ги ја у на шој зе мљи.

Ре ги о нал на ге о гра фи ја је ком плек сна на уч на ди сци пли на ко ја об је ди њу је на уч не 
ре зул та те по себ них ге о граф ских ди сци пли на на кон крет ном про сто ру Зе мљи не по вр ши-
не. Пре ма де фи ни ци ји М. Ва со ви ћа (1971), ге о граф ска ре ги ја је „део про сто ра Зе мљи-
не по вр ши не ис пу њен објек ти ма ко ји су анор ган ског по ре кла (ре љеф, тле, кли ма, во де), 
ор ган ског (биљ ке, жи во ти ње, чо век као фи зич ко би ће) и ан тро по ге ног по ре кла (људ ско 
дру штво и ње го ве ви дљи ве тво ре ви не у про сто ру)“. У ре ги о нал ној ге о гра фи ји је веома 
те шко из вр ши ти из два ја ње и раз гра ни ча ва ње ге о граф ских ре ги ја, од но сно ре ги о на ли за-
ци ју, на ро чи то ако се на том про сто ру укр шта ју при род ни и дру штве ни еле мен ти у сло-
же ним ком би на ци ја ма. Оту да гра ни це из ме ђу по је ди них ре ги ја ни су оштре, пре ци зне. 
Оне су нај че шће у об ли ку ши рих по ја се ва ко ји у се би са др же еле мен те су сед них ре ги ја.

Ком плек сне ге о граф ске ре ги је се мо гу из дво ји ти при ме ном кри те ри ју ма фи зи о но-
мич но сти, од но сно уз по моћ фак то ра ко ји су то ли ко ка рак те ри стич ни да од ре ђе ној ре ги ји 
да ју глав ни, обе ле жа ва ју ћи пе чат. Та ко се на јед ном про сто ру нај ви ше ис ти чу кли мат ске 
осо бе но сти зо нал ног ка рак те ра, ко је да ју сна жну осо бе ност про сто ру и ути чу на спе ци фич-
но сти у фор ми ра њу хи дро граф ске осо бе но сти,на ре љеф и биљ ни свет. На дру гим не ким 
про сто ри ма нај ва жни ју уло гу у из гле ду ре ги је има ју фор ми ра не спе ци фич не људ ске тво ре-
ви не, на при мер, об ра ди ве по вр ши не, из ра зи та кон цен тра ци ја ин ду стриј ске про из вод ње 
и слич но. Иако се мо же из вр ши ти по де ла на при род но ге о граф ске и дру штве но ге о граф ске 
ре ги је, у ствар но сти се чи сте ре ги је ова квог ка рак те ра не ја вља ју, што зна чи да су нај че шће 
ком плек сног, ме шо ви тог ка рак те ра. Код мно гих ре ги ја код ко јих до ми ни ра при род на ком-
по нен та чо век је сво јим де ло ва њем ути цао на њен иден ти тет, због че га их је не мо гућ но 
из дво ји ти и ока рак те ри са ти као при род не ре ги је. С дру ге стра не, на оним про сто ри ма где 
је чо ве ко ва де лат ност ути ца ла на фор ми ра ње до ми нант них кул тур но-ге о граф ских ком по-
не не на та, при род на осно ва мо же да ути че на иден ти тет ре ги је у тој ме ри да осим пре о вла-
ђу ју ће кул тур не гру пе еле ме на та и при род ни да ју до дат не ка рак те ри сти ке, без ко јих се не 
мо же за ми сли ти ка рак те ри стич на фи зи о но мич ност, од но сно иден ти тет ре ги је.

Ре ги о нал на ге о гра фи ја са сво јим прин ци пи ма, ме то да ма и ре зул та ти ма про у ча-
ва ња од ве ли ког је зна ча ја за ре а ли за ци ју раз ли чи тих аспе ка та про стор ног пла ни ра ња. 
Ова праг ма тич на људ ска де лат ност, би ло да слу жи по тре ба ма по љо при вре де, ин ду стри-
је, са о бра ћа ја, ту ри зма или дру гим де лат но сти ма, не мо же да ре а ли зу је сво је за дат ке а да 
не по ла зи од ре зул та та ре ги о нал не ге о гра фи је. Осим то га, основ ни сми сао ге о граф ске 
на у ке тре ба тра жи ти у ре ги о нал ној ге о гра фи ји. Од про сто ра се по ла зи и на ње го вој ре а-
ли за ци ји се ге о граф ска ис тра жи ва ња за вр ша ва ју. По ме ну ти и дру ги раз ло зи су ути ца ли 
да се ре ги о нал но ге о граф ским са др жа ји ма да зна чај но ме сто. Да би уче ни ци раз у ме ли и 
пра вил но при хва ти ли ре ги о нал не ге о граф ске са др жа је, по треб но је по ћи од аде кват ног 
ме тод ском по ступ ка и ње го вог да љег не го ва ња и уса вр ша ва ња.
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Ка да се ра ди о на став ној ин тер пре та ци ји ре ги о нал но ге о граф ских са др жа ја, сма-
тра се да је основ на ди ле ма у то ме да ли је по треб но об ра ђи ва ти сва ку ве ћу ре ги о нал ну 
це ли ну или иза бра ти ка рак те ри стич не ре ги је (ма кро ре ги је) и њих об ра ди ти. Оба при сту-
па има ју сво је по зи тив не и не га тив не про прат не по сле ди це.

Уче ње сва ке по је ди нач не ге о граф ске ре ги је зна чи укљу чи ва ње вр ло обим них са др-
жа ја у на став не про гра ме. Ако се то ме до да огра ни че ни број ча со ва ко ји сто ји на рас по-
ла га њу, то се ова ква на став на ме те ри ја мо ра об ра ђи ва ти крат ко, а ти ме и по вр шно. Због 
то га се при сту па ком би но ва ној ме то ди, од но сно об ра ди ве ли ких ге о граф ских ре ги ја, а за-
тим об ра ди др жа ва на осно ву при ме не ре пре зен та тив них ме то да. На овај на чин се пру жа 
мо гућ ност да се об ра дом ре пре за та тив них це ли на за ђе у њи хо ву про бле ма ти ку на на чин 
ко ји омо гу ћа ва са зна ва ње оних по ја ва и про це са ко ји до вољ но на уч но ре пре зен ту ју од-
ре ђе ну вр сту про сто ра. Осим то га па жљи вим ме то до ло шким при сту пом при об ра ди ма-
кро ре ги ја и др жа ва ства ра се мо гућ ност да уче ни ци при хва те су шти ну на уч ног при сту па 
од ре ђе ној, де фи ни са ној ге о граф ској про стор ној је ди ни ци, да уоче раз ли ку из ме ђу ла ич-
ког и ге о граф ског на уч ног при сту па у ис ти ца њу спе ци фич но сти та квих це ли на. При ме на 
ме то да ег зем плар но сти је спе ци фич на ка да се ра ди о ста ву пре ма про стор ној уда ље но сти 
др жа ве. Ту ва жи пра ви ло да про стор но бли ске зе мље тре ба у пот пу но сти об ра ђи ва ти, пр-
вен стве но због чи ње ни це да су кон так ти са овим за мља ма че шћи, све стра ни ји, као и због 
чи ње ни це да због бли зи не тих зе ма ља уче ни ци о њи ма има ју у про се ку ве ћи фонд зна ња.

Ме то дич ке осо бе но сти ре ги о нал но ге о граф ских са др жа ја усло вље не су ни зом фак-
то ра. У пр вом ре ду су то ка рак те ри сти ке ре ги о нал не це ли не, а за тим из бор, до ступ ност, 
ко ли чи на и ква ли тет ме те ри ја ла ко ји омо гу ћа ва од ре ђе ни сте пен пре до ча ва ња, од но сно 
по сти за ња очи глед но сти. Дру гим ре чи ма, при ме на ме тод ског по ступ ка за ви си од уда ље-
но сти зе мље, ве ли чи не про сто ра, сте пе на про у че но сти, развојних способности уче ни ка и 
дру гих фак то ра.

На став на об ра да ге о гра фи је до мо ви не пру жа мо гућ ност при ме не сло же ног ме то-
дич ког по ступ ка. За на ста ву ове ге о гра фи је од по себ не је ва жно сти при ме на по ступ но сти 
ко ја се огле да у об ра ди ло кал не сре ди не, од но сно за ви чај не ге о гра фи је у ранијим раз ре ди-
ма основ не шко ле. По том се то ком об ра де и дру гих ге о граф ских са др жа ја не ре ги о нал ног 
ка рак те ра, с вре ме на на вре ме, из но се при ме ри из зе мље, као нај бли жи, нај о чи глед ни ји. 
Пре ма то ме, уче ни ци су че сто за си па ни ин фор ма ци ја ма о сво јој зе мљи. За да так ге о гра-
фи је је да уз при ме ну ра зно вр сног ме тод ског по ступ ка се лек ци о ни шу са др жа је и ста ве у 
функ ци ју ге о граф ске на уч не об ра де.

Кроз ре ги о нал ну ге о гра фи ју уче ни ци це ло ви то са гле да ва ју од ре ђе ни про стор 
(кон ти нент, ре ги ју, др жа ву), уоча ва ју ра зно вр сност, ин ди ви ду ал на, осо бе на обе леж ја ге о-
граф ских про стор них це ли на и при ме њу ју сте че на зна ња из обла сти фи зич ке и дру штве-
не ге о гра фи је. Осно ву уоча ва ња про стор но сти тре ба да чи не ге о граф ске кар те, по чев од 
ло кал не сре ди не до нај у да ље ни јих про сто ра на Зе мљи. Не до вољ но по зна ва ње кар те и 
сла ба ори јен та ци ја на ге о граф ској кар ти ути ца ли су на ре зул та те и у овој обла сти. Код од-
ре ђи ва ња ге о граф ског по ло жа ја ре ги ја и др жа ва на ге о граф ским кар та ма, уче ни ци су по-
ка за ли сла би је ре зул та те. Поред тога, уче ни ци не по зна ју по јам ре ги је. Тако нпр. ученици 
ни су пре по зна ли нај ве ћа по лу о стр ва Ази је. Ни су мо гли да на ве ду име на ре ка у на шој 
зе мљи са нај ве ћим хи дро е нер гет ским по тен ци ја лом. Не пре по зна ју по себ но сти и спе ци-
фич но сти ре ги ја на ше зе мље, Евро пе и све та.
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Образовни стан дар да за пред мет Ге о гра фи ја2
О

БЛ
А

С
Т

ОСНОВНИ НИВО 
Следећи искази описују 

шта ученик/ученица 
зна и уме на основном 

нивоу.

СРЕДЊИ НИВО
Следећи искази описују 

шта ученик/ученица зна и 
уме на средњем нивоу

(под ра зу ме ва се да је уче ник/ца 
са вла дао/са вла да ла и све зах те-
ве са основног ни воа)

НАПРЕДНИ НИВО
Следећи искази описују 

шта ученик/ученица зна и 
уме на напредном нивоу

(под ра зу ме ва се да је уче ник/ца 
са вла дао/са вла да ла и све зах те ве 
основног и средњег ни воа)

1.
 Г

Е О
 ГР

А
Ф

 С
КЕ

  В
Е Ш

ТИ
 Н

Е

Ученик/ученица: 
разуме појам ГЕ.1.1.1. 
оријентације и 
наводи начине 
оријентисања
наводи и ГЕ.1.1.2. 
описује начине 
представљања 
Земљине 
површине (глоб и 
географска карта)
препознаје и чита ГЕ.1.1.3. 
географске и 
допунске елементе 
карте

Ученик/ученица:
одређује стране ГЕ.2.1.1. 
света у простору и на 
географској карти
одређује положај ГЕ.2.1.2. 
места и тачака на 
географској карти 
препознаје и ГЕ.2.1.3. 
објашњава географске 
чињенице - објекте, 
појаве, процесе 
и односе који су 
представљени 
моделом, сликом, 
графиком, табелом и 
схемом
приказује понуђене ГЕ.2.1.4. 
географске податке: 
на немој карти, 
картографским 
изражајним 
средствима (бојама, 
линијама, простим 
геометријским 
знацима, 
симболичким знацима 
...), графиком, табелом 
и схемом

Ученик/ученица: 
доноси закључке ГЕ.3.1.1. 
о просторним 
(топографским) и 
каузалним везама 
географских 
чињеница - објеката, 
појава, процеса и 
односа на основу 
анализе географске 
карте

2.
 Ф

И
 ЗИ

Ч
 КА

 Г
Е О

 ГР
А

 Ф
И

 ЈА

Ученик/ученица:
именује небеска ГЕ.1.2.1. 
тела у Сунчевом 
систему и наводи 
њихов распоред
описује облик ГЕ.1.2.2. 
Земље и 
препознаје појаве 
и процесе везане 
за њена кретања
именује Земљине ГЕ.1.2.3. 
сфере (литосферу, 
атмосферу, 
хидросферу, 
биосферу) и 
препознаје њихове 
основне одлике 

Ученик/ученица:
описује небеска тела и ГЕ.2.2.1. 
њихова кретања
разликује и ГЕ.2.2.2. 
објашњава географске 
чињенице - објекте, 
појаве, процесе и 
односе у Земљиним 
сферама (литосфери, 
атмосфери, 
хидросфери, 
биосфери)

Ученик/ученица:
препознаје димензије ГЕ.3.2.1. 
Земље и објашњава 
последице Земљиног 
облика и њених 
кретања
објашњава ГЕ.3.2.2. 
физичко-географске 
законитости у 
географском 
омотачу (климатску 
и биогеографску 
зоналност) и наводи 
мере за његову 
заштиту, обнову и 
унапређивање

2 Сви стандарди у овом документу означени су на следећи начин: ГЕ  –  скраћеница за назив предмета; први број као ознака за ниво (1. – основни ниво, 2. – средњи 
ниво, 3. – напредни ниво); други број као ознака за област (1., 2., 3., 4…); трећи број као редни број стандарда у одређеној области на одређеном нивоу.
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3.
 Д

РУ
 Ш

ТВ
Е Н

А
 Г

Е О
 ГР

А Ф
И

 ЈА Ученик/ученица:
познаје основне ГЕ.1.3.1. 
појмове о 
становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни 
распоред
дефинише ГЕ.1.3.2. 
појам привреде 
и препознаје 
привредне 
делатности и 
привредне гране 

Ученик/ученица: 
разликује и ГЕ.2.3.1. 
објашњава кретање 
становништва 
(природно и 
механичко) 
и структуре 
становништва 
именује међународне ГЕ.2.3.2. 
организације у свету 
(EU, UNICEF, UN, 
UNESCO, FAO, 
Црвени крст)

Ученик/ученица:
објашњава утицај ГЕ.3.3.1. 
природних и 
друштвених фактора 
на развој и размештај 
становништва и 
насеља
објашњава утицај ГЕ.3.3.2. 
природних и 
друштвених 
фактора на развој и 
размештај привреде 
и привредних 
делатности

РЕ
 ГИ

 О
 Н

А
Л Н

А
 Г

Е О
 ГР

А
 Ф

И
 ЈА

Ученик/ученица:
препознаје ГЕ.1.4.1. 
основне природне 
и друштвене 
одлике наше 
државе 
именује ГЕ.1.4.2. 
континенте и 
препознаје њихове 
основне природне 
и друштвене 
одлике

Ученик/ученица: 
описује природне и ГЕ.2.4.1. 
друштвене одлике 
наше државе и наводи 
њене географске 
регије 
описује природне и ГЕ.2.4.2. 
друштвене одлике 
континената и наводи 
њихове географске 
регије

Ученик/ученица: 
објашњава ГЕ.3.4.1. 
географске везе 
(просторне и 
каузалне, директне 
и индиректне) и 
законитости (опште 
и посебне) у нашој 
земљи и уме да 
издвоји географске 
регије
објашњава ГЕ.3.4.2. 
географске везе 
(просторне и 
каузалне, директне 
и индиректне) и 
законитости (опште 
и посебне) у Европи 
и уме да издвоји 
географске регије
објашњава ГЕ.3.4.3. 
географске везе 
(просторне и 
каузалне, директне 
и индиректне) 
и законитости 
(опште и посебне) 
на ваневропским 
континентима и 
уме да издвоји 
географске регије

Стручни тим за предмет Географија  верује да ће ови стандарди, уколико буду 
прихваћени у наставној пракси, бити схваћени као алат који треба да помогне:

ученицима у напредовању,•	

наставницима у објективнијем оцењивању и побољшању начина и организације •	
наставе,

родитељима у праћењу постигнућа њихове деце,•	

да знања која се стичу у школи буду трајна, трансферна и од велике употребне •	
вредности.
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СА ДР ЖИ НА ГЕ О ГРАФ СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

Под ге о граф ским обра зо ва њем и вас пи та њем под ра зу ме ва се ор га ни зо ва но, план-
ско и си сте мат ско усва ја ње ге о граф ских зна ња, ге о граф ске кул ту ре и раз ви ја ње спе ци-
фич них фор ми ге о граф ског ло гич ког ми шље ња. Ге о граф ско обра зо ва ње об у хва та три 
ка те го ри је:

ствар но ге о граф ско зна ње, -

ге о граф ски на чин ми шље ња, -

ко ри сно уме ње и на ви ке. -

Ствар но ге о граф ско зна ње

Сти ца ње ге о граф ског зна ња чи ни пр ви и основ ни циљ ре а ли за ци је вас пит но-обра-
зов ног про це са ге о гра фи је. Еле мен ти зна ња из ге о гра фи је су:

ге о граф ске чи ње ни це, -

ге о граф ске ве зе и -

ге о граф ске за ко ни то сти. -

Ге о граф ске чи ње ни це об у хва та ју зна ња о ге о граф ским објек ти ма, по ја ва ма, про це-
си ма и од но си ма. Ге о граф ске чи ње ни це пред ста вља ју нај ва жни је ме ри ло ин фор ма тив не 
оп те ре ће но сти уче ни ка. Уче ни ци тре ба да пам те од ре ђе ни број чи ње ни ца јер је то нео п-
ход ни услов за раз у ме ва ње су шти не ге о граф ске сре ди не, од ви ја ња и тен ден ци је кре та ња 
у овој сре ди ни. Нај ве ћи део ге о граф ских чи ње ни ца уче ни ци усва ја ју при об ра ди фи зич ко-
ге о граф ских и дру штве но ге о граф ских са др жа ја.

Ге о граф ске објек ти су основ не је ди ни це у ге о граф ској сре ди ни. Њих чи не пред ме-
ти, ства ри, ли ца ко ја се ви де и ко ја мо гу би ти пред мет по сма тра ња у про сто ру. То су, на 
при мер, пла ни не, ко тли не, ре ке, мо ра, гра до ви и слич но.

Ге о граф ске по ја ве се на до ве зу ју на објек те. Ка да се ја ве у ме ђу соб ном од но су, оне 
мо гу би ти узрок или по сле ди ца тог од но са. Из ра же не су као тем пе ра ту ра ва зду ха, ин со ла-
ци ја, во до стај, та ла са ње, тран сгре си ја, зе мљо трес, вул кан ске еруп ци је.

Ге о граф ски про це си озна ча ва ју ток, пут и на чин ко јим не што по ста је, би ва и раз-
ви ја се у ге о граф ској сре ди ни. Они об у хва та ју ка те го ри је као што су де фла ци ја, боч на 
еро зи ја, тек тон ски по кре ти и др. Ге о граф ски од но си чи не фе но ме не ко ји се из ра жа ва ју од-
ре ђе ном по зи ци јом ње них бит них еле ме на та, као што су гу сти на на се ље но сти, при род ни 
при ра штај, сред ња тем пе ра ту ра ва зду ха, ре ла тив на вла жност ва зду ха, облач ност.

Ге о граф ске ве зе чи не су шти ну ге о граф ске на у ке и кључ ни раз лог ње ног увр шта ва-
ња у си стем на у ка. Без ге о граф ских ве за ге о гра фи ја би пред ста вља ла скуп чи ње ни ца, мо-
жда си сте ма ти зо ва них, али не у ду ху пра ве на у ке и пре ма то ме без ика кве ко ри сти. Ве зе 
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мо гу би ти про стор не или то по граф ске и ка у зал не. Про стор не ве зе про из и ла зе из ме ђу соб-
ног про стор ног од но са обје ка та и по ја ва ко ји се ме ђу соб но на ла зе на бли жем или да љем 
ра сто ја њу или је тај про стор ни од нос из ра жен у ви ду спе ци фич не по зи ци је у од но су на 
стра ну све та или ге о граф ски ко ор ди нат ни си стем. Ка у зал не ве зе има ју ло гич ки ка рак тер 
и од ра жа ва ју од нос обје ка та и по ја ва пре ма си сте му узрок–по сле ди ца. Ге о граф ске ве зе 
мо гу би ти уну тра шње ко је се од но се на ин тер ност јед не про стор не ге о граф ске це ли не, 
спо ља шње ко је де лу ју из ме ђу ге о граф ских це ли на. Ме ђу соб не ве зе та ко ђе мо гу би ти ди
рект не (по ја ве су у не по сред ној по ве за но сти) или ин ди рект не (ве за из ме ђу две по ја ве се 
оства ру је по сред ством тре ће по ја ве) и сл. Ге о граф ске ве зе мо гу би ти на раз ли чи не на чи не 
ка те го ри са не и мо гу се раз вр ста ти у сле де ће гру пе:

фи зич ко ге о граф ске ве зе (зо нал не, азо нал не), -

ве зе из ме ђу при род не сре ди не и дру штва и -

дру штве но ге о граф ске ве зе. -

Узроч на по ве за ност две по ја ве, од ко јих је јед на узрок а дру га по сле ди ца је сте нај-
јед но став ни ја фор ма по ве за но сти. То је ли не ар на или фор ма ло но ло гич на по ве за ност. 
Ме ђу тим, у објек тив ној ствар но сти по сто ји све оп шта по ве за ност и уза јам на за ви сност 
по ја ва, пред ме та и про це са. За њу је ка рак те ри стич но да по се ду је усло вље ност по врат ног 
и раз у ђе ног ка рак те ра. Оту да, ако се утвр ђу је не по сре дан узрок не ке по је ди нач не по ја ве, 
обич но се по јед но ста вљу је ствар на по ве за ност, јер се ти ме по ја ва из два ја из ње не све оп-
ште по ве за но сти са дру гим по ја ва ма.

Ге о граф ске за ко ни то сти има ју ем пи риј ски ка рак тер, што зна чи да су на ста ле као 
ре зул тат људ ског ис ку ства и као та кве мо гу би ти под врг ну те про ме на ма уко ли ко но ва 
ис ку ства до ка жу да по сто је ћим за ко ни то сти ма тре ба не што при до да ти, из ме ни ти их, од-
ба ци ти по је ди не њи хо ве де ло ве или аспек те. Ге о граф ске за ко ни то сти пред ста вља ју ор га-
ни за ци ју ге о граф ских чи ње ни ца на нај ви шем ни воу, та ко да по зна ва ње њи хо ве су шти не 
од стра не уче ни ка пред ста вља нај ви ше вред но ва ни ранг усво је ног зна ња.

Ге о граф ске за ко ни то сти мо гу би ти оп ште и по себ не. Оп ште за ко ни то сти су ка рак-
те ри стич не за цео ге о о мо тач а по себ не усме ра ва ју и да ју спе ци фич ност фе но ме на по је-
ди нач них ге ос фе ра. По себ ни ге о граф ски за ко ни ис по ља ва ју сво је деј ство у не ким ужим 
обла сти ма ге о граф ске ствар но сти - у ат мос фе ри, ли тос фе ри, хи дрос фе ри, пе дос фе ри и 
би ос фе ри. Ти за ко ни су нај че шће фи зич ки, хе миј ски, би о ло шки и де лу ју у спе ци фич ним 
усло ви ма ге о граф ске ствар но сти. Та кви за ко ни пред ста вља ју иде ал ну осно ву, по ла зни мо-
ме нат за ус по ста вља ње ло гич ке и сар жај не ко ре ла ци је ме ђу пред ме ти ма. По себ не за ко не 
на ла зи мо и у дру штве ној ге о гра фи ји – у ге о гра фи ји ста нов ни штва и на се ља као и у при-
вред ној ге о гра фи ји. Они су, у ства ри, за ко ни по ли тич ке еко но ми је ко ји де лу ју у по себ ној 
дру штве ној и при вред ној сре ди ни.

У на ста ви ге о гра фи је мо гу се ко ри сти ти за ко ни то сти као што су: за кон це ло ви то сти 
(ин те гри те та), кру же ње ма те ри је, за кон рит мич но сти, за кон зо нал но сти, за кон азо нал но сти.

Са ди дак тич ког ста но ви шта, по зна ва ње ге о граф ских за ко ни то сти је од ве ли ког 
зна ча ја. По мо ћу њих је раз у ме ва ње и схва та ње по себ ног, по је ди нач ног јед но став ни је и 
пот пу ни је, а рас те ре ћу је се и ме ха нич ко пам ће ње. У вас пит но-обра зов ном про це су, ука-
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зи ва њем на деј ство по је ди них за ко на, по треб но је по ја сни ти и на чи не на ко ји ти за ко ни 
деј ству ју, ка ко се ис по ља ва ју. Ге о граф ски за ко ни не сто је из над по ја ва. Они се на ла зе у 
са мим по ја ва ма, као њи хо ва уну тра шња по ве за ност, као оно бит но, оп ште што је свој-
стве но по је ди нач ним по ја ва ма. Они увек на ла зе свој из раз у по себ но ме, у ма си по себ них 
по ја ва. Али, ис по ља ва ју ћи се у по себ ном, за кон се не мо же не по сред но по кла па ти с тим 
по себ ним. За кон ни је ни шта дру го не го оно што је сред ње код ма се по ја ва, очи шће но од 
све га слу чај ног и не бит ног.

Ге о граф ски на чин ми шље ња

Ге о граф ски на чин ми шље ња про из и ла зи из спе ци фич ног ме то до ло шког скло па ко-
јим ге о граф ска на у ка при сту па про у ча ва њу ствар но сти. Она је, ра зу мљи во пред мет про у-
ча ва ња и дру гих на у ка, али оне то чи не са дру га чи јих аспе ка та.

Основ не ка рак те ри сти ке ге о граф ског на чи на ми шље ња су:

уоча ва ње про стор но сти, -

ком плек сност по сма тра ња, -

спо соб ност от кри ва ња ка у зал них ве за, -

уоча ва ње ра зно вр сно сти, -

утвр ђи ва ње ин ди ви ду ал но сти, -

ге нет ски при ступ, -

спо соб ност да све ге о граф ске чи ње ни це, ве зе и за ко ни то сти бу ду свр ста ва не у од ре -
ђе не пој мов не ка те го ри је и си сте ме.

Уоча ва ње про стор но сти. Про стор је основ на ка те го ри ја у ге о граф ском схва та њу 
и при хва та њу све та. Про стор ност се ис по ља ва на два на чи на. Сва ки ге о граф ски обје кат 
има сво ју ве ли чи ну, ди мен зи је, али се та ко ђе сва ки од њих на ла зи у од ре ђе ном по ло жа ју, 
про стор ној по зи ци ји у од но су на дру ге про стор не је ди ни це. Осно ву уоча ва ња про стор-
но сти тре ба да чи ни ге о граф ска кар та, али и те рен (ге о граф ска екс кур зи ја), по чев ши од 
ло кал не сре ди не до уда ље ни ји јих про сто ра.

Ком плек сност по сма тра ња. Су шти на овог сег мен та ге о граф ског на чи на ми шље-
ња са сто ји се у то ме да се еле мен ти ге о граф ске ствар но сти не по сма тра ју као изо ло ва не 
је дин ке и не кон ста ту ју по јед но ста вље но, изо ло ва но и не за ви сно од дру гих де ло ва од-
ре ђе ног ге о граф ског про сто ра, од но сно де фи ни са не про стор не так со но миј ске је ди ни це. 
На про тив, ге о гра фи ја тре ба да при хва та пред ме те, по ја ве, про це се у свој њи хо вој сло же-
но сти и по ве за но сти.

Спо соб ност от кри ва ња ка у зал них ве за. Ова осо би на ге о граф ског на чи на ми шље ња про-
из и ла зи из по тре бе и сти ца ња спо соб но сти оног ко ји се на би ло ко ји на чин, или из би ло ко јег раз-
ло га, ба ви ге о гра фи јом, да от кри ва узроч но-по сле дич не ве зе из ме ђу обје ка та, по ја ва и про це са.
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Уоча ва ње ра зно вр сно сти ге о граф ске ствар но сти. Су шти на ове ком по нен те ми-
шље ња је сте у то ме да ге о граф тре ба да уоча ва ра зно вр сност и ра зно ли кост обје ка та, 
по ја ва, про це са и про стор них це ли на. Нај пре се про на ла зе ин ди ви ду а ли за ра ју ћа обе леж ја 
на осно ву ко јих уоча ва мо по че му се ме ђу соб но раз ли ку ју про стор не це ли не. Раз у ме ва ње 
раз ли ка је са мо услов да се ра зно вр сност ком пе тент но об ја сни раз ли чи тим при род ним 
дру штве но ге о граф ским, исто риј ским и дру гим фак то ри ма.

Утвр ђи ва ње ин ди ви ду ал но сти. Бит но је да се на ђу ин ди ви ду ал на, осо бе на об леж ја 
ге о граф ских пре де ла, др жа ва, обје ка та или дру гих ге о граф ских про стор них це ли на пу тем 
њи хо вог упо је ди ња ва ња. По осо би на ма ко је су са мо јед но ме свој стве не, вр ши се њи хо во 
из два ја ња та ко да сва ко бу де тре ти ран сам за се бе. По сле то га „до ла зи до ства ра ња оп ште 
сли ке ис ти ца њем и ло гич ким по ве зи ва њем осо бе них цр та обје ка та“ (Ђе ре, 1981, 15).

Ге нет ски при ступ има сво ју су шти ну у то ме што се ге о граф ска ствар ност по сма-
тра као ди на ми чан фе но мен ко ји је из ло жен стал ним про ме на ма, од но сно кроз на ста нак, 
раз вој и не ста нак. То зна чи да са да шња кон сти ту ци ја Зе мљи не по вр ши не ни је ве чи та, 
већ је из ло же на стал ним про ме на ма.

Је дан од еле ме на та ге о граф ског на чи на ми шље ња је и спо соб ност да све ге о граф ске 
чи ње ни це, ве зе и за ко ни то сти бу ду свр ста ва не у од ре ђе не пој мов не ка те го ри је и си сте ме.

ОД НОС ИЗ МЕ ЂУ СА ДР ЖА ЈА ГЕ О ГРА ФИ ЈЕ КАО НА У КЕ И 
ГЕ О ГРА ФИ ЈЕ КАО НА СТАВ НОГ ПРЕД МЕ ТА

Ге о гра фи ја као на став ни пред мет не чи ни ума ње ну ко пи ју на у ке, већ се ње ни са др-
жа ји раз ли ку ју од на уч них по оби му, ду би ни за ла же ња и си сте му из ла га ња са др жа ја.

Раз ли ка по оби му са сто ји се у то ме што су у на став ном пред ме ту укљу че ни са др жа ји ко-
ји чи не нај о снов ни ји део на у ке, али и део ко ји је ода бран та ко да од го ва ра уз ра сту уче ни ка.

Раз ли ка у ду би ни за ла же ња у са др жа је озна ча ва чи ње ни цу да ге о граф ска на у ка са-
др жи по ја ве, про це се и од но се до нај сло же ни јих аспе ка та, док ге о гра фи ја као на став ни 
пред мет са др жи ту ма че ња са мо до оног ни воа ко ји су ра зу мљи ви уче ни ци ма од ре ђе ног 
уз ра ста. Али, и по ред ових раз ли ка, на став ни пред мет мо же (мо ра) са др жа ти у се би, као 
што је ис так ну то, са мо на уч не исти не.

Раз ли ка у си сте му из ла га ња са др жа ја за сни ва се на то ме што се у на у ци при ме њу је 
на уч но-ло гич ки си стем од јед но став ни јег ка сло же ни јем, а у на ста ви ге о гра фи је си стем од 
(уче ни ци ма) по зна ти јег ка (уче ни ци ма) не по зна ти јем. То зна чи да се мо же до го ди ти да је 
у на у ци не што објек тив но сло же ни је у од но су на дру ге де ло ве гра ди ва. Ме ђу тим, ако је то 
уче ни ци ма по зна ти је, он да се у на ста ви ге о гра фи је оно ста вља у ра ни ју фа зу усва ја ња.
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ПОВЕЗАНОСТ ГЕ О ГРА ФИ ЈЕ СА ДРУ ГИМ НА СТАВ НИМ 
ПРЕД МЕ ТИ МА

Ка рак тер ге о граф ске на у ке је та кав да она по ка зу је стал ну по тре бу да се пре зен то-
ва ње ње них са др жа ја у на ста ви од ви ја та ко да уче ни ци до би ја ју це ло ви ту (све оно што је 
кључ но) и ком плек сну (са став ни еле мен ти у ста њу ин тер ак ци је) сли ку ге о граф ске ствар-
но сти. Да би се то по сти гло, по треб но је по ве за ти ге о граф ске на став не са др жа је  са са-
др жа ји ма дру гих пред ме та. Повезаност/ко ре ла ци ја под ра зу ме ва и про цес стал ног по ве-
зи ва ње  де ло ва са др жа ја у окви ру ге о гра фи је. У на ста ви оно озна ча ва „функ ци о нал но 
по ве зи ва ње и ускла ђи ва ње на став них са др жа ја из раз ли чи тих пред ме та ко ји су слич ни 
или се ме ђу соб но до пу ња ва ју“ (Је врић, 1983). То би тре ба ло да зна чи да се без по зна ва ње 
на став не ма те ри је срод ног пред ме та не мо гу пот пу но схва ти ти и на у чи ти од го ва ра ју ћи 
слич ни ге о граф ски са др жа ји. Исто та ко, без раз у ме ва ње и по зна ва ње фи зич ко ге о граф-
ских и дру штве но ге о граф ских са др жа ја ни је мо гућ но схва ти ти ре ги о нал но ге о граф ске 
са др жа је. Али прет ход на кон ста та ци ја ни је и је ди но при хва тљи ва. Она ва жи и у гра ни-
ца ма са мо гран ских или ме ђу гран ских са др жа ја. Уоста лом, у окви ру фи зич ке ге о гра фи је, 
хи дро ло шки фе но ме ни се не мо гу схва ти ти без по зна ва ња еле ме на та кли ма то ло ги је; за-
ко ни то сти ло ка ци је и раз ме шта ја пре храм бе не ин ду стри је мо гу се раз у ме ти ако се до бро 
са вла да по љо при вре да да тог про сто ра, итд.

Повезаност/ко ре ла ци ја ге о гра фи је са дру гим пред ме ти ма мо же се оства ри ти на  
 три на чи на:

у ви ду  - хо ри зон тал не повезаности/ко ре ла ци је, ка да се ге о граф ски са др жа ји и гра-
ди во дру гих пред ме та об ра ђу ју исто вре ме но;

у ви ду  - ди ја го нал не повезаности/ко ре ла ци је ка да се та кви са др жа ји по ве зу ју у раз-
ли чи то вре ме или се са др жа ји ге о гра фи је ве зу ју за већ об ра ђе не са др жа је дру гих 
пред ме та;

у ви ду  - вер ти кал не повезаности/ко ре ла ци је ко ја се са сто ји у ус по ста вља њу ве зе у 
окви ру ге о гра фи је и то са са др жа ји ма ко ји су ра ни је об ра ђе ни или са оним ко ји ће 
би ти об ра ђе ни.

Повезаност/ко ре ла ци ја, пре ма то ме, пред ста вља по сту пак ко ји је нео п ход но спро-
во ди ти у на ста ви ге о гра фи је. Услов ре дов не и успе шне ре а ли за ци је чи ни прет ход на из ра-
да опе ра тив них пла но ва повезаности/ко ре ла ци је.

Да би се овај про блем ре шио на аде ква тан на чин, по треб но је да на став ник по ред 
по зна ва ња на став них пла но ва и про гра ма из ге о гра фи је, упо зна и пла но ве и про гра ме 
дру гих пред ме та. По ла зе ћи од то га, на став ник пла ни ра и ор га ни зу је са рад њу са на став-
ни ци ма ко ре ла тив них пред ме та, утвр ђу ју ћи да ли су они и у ко јој ме ри за и те ре со ва ни за 
са рад њу и за јед ни чи рад на при пре ми и прак тич ној при ме ни ко ре ла ци је.

Ако по сто је усло ви да се ко ре ла ци ја оства ри, по треб но је да на ста вик по ђе од ста-
ва да се ко ре ла ци ја не вр ши фор мал но, већ да да се при хва ти као „пла ни ра на ак тив ност с 
ци љем да се по бољ ша ква ли тет и струк ту ра на став них са др жа ја, раз ви ја ло гич ко ми шље-
ње, да зна ња по ста ну трај ни ја (....) да се оства ри прин цип ком плек сно сти, уче ни ци ма се 
пру жи мо гућ ност ре ал ни јих пред ста ва о при ро ди и дру штву“ (Је врић, 1983).
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При ме ри за да та ка ко ји илу стру ју стан дар де
за пред мет Ге о гра фи ја

НИ ВО 1

ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

Раз у ме по јам ори јен та ци је и на во ди на чи не ори јен ти са ња. 

По гле дај сликe.

На ли ни је ис под сли ка упи ши на чи не ори јен ти са ња у при ро ди.

ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

На во ди и опи су је на чи не пред ста вља ња Зе мљи не по вр ши не (глоб и ге о граф ска 
кар та). 

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра:

Ге о граф ска кар та је:

мо дел на ко ме је пред ста вље на це ла по вр ши на Земљe или ње ни де ло ви

сли ка Зе мље или дру гог не бе ског те ла од по вр ши не коп на до уну тра шњег је згра

ума ње на сли ка јед ног де ла или це ле Зе мљи не по вр ши не пред ста вље на на рав ни

мо дел Зе мљи не по вр ши не ума ње на на рав ни

а) б)

а)

б)

в)

г)
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ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

Пре по зна је и чи та ге о граф ске и до пун ске еле мен те кар те.

По гле дај сликe.

На ли ни је ис под сли ка упи ши зна че ње кар то граф ских зна ко ва:

ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Име ну је не бе ска те ла у Сун че вом си сте му и на во ди њи хов рас по ред.

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

У сре ди шту Сун че вог си сте ма на ла зи се:

Зе мља

Ме сец

Мер кур

Сун це

ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Опи су је об лик Зе мље и пре по зна је по ја ве и про це се ве за не за ње на кре та ња.

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

Зе мља је спљо ште на са мо на:

еква то ру и ју жном по лу

ју жном по лу и Гри ни чу

ју жном и на се вер ном по лу

еква то ру и на се вер ном по лу

а) б) в)

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)
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ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Име ну је Зе мљи не сфе ре (ли тос фе ру, ат мос фе ру, хи дрос фе ру, би ос фе ру) и пре по-
зна је њи хо ве основ не од ли ке.

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра. 

Хи дрос фе ра је Зе мљин спо ља шњи омо тач ко ји об у хва та:

све во де у ат мос фе ри и би ос фе ри

све во де у ат мос фе ри и Зе мљи ној ко ри

све во де у оке а ни ма и је зе ри ма

све во де у ре ка ма, сне гу и ле ду

ДРУ ШТВЕ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

По зна је основ не појмо ве о ста нов ни штву и на се љи ма и уоча ва њи хов про стор ни 
рас по ред. 

До пу ни ре че ни цу.

Број ста нов ни ка ко ји жи ви на по вр ши ни од 1 км2  пред ста вља ______________

___________________ на се ље но сти.

ДРУ ШТВЕ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Де фи ни ше по јам при вре де и пре по зна је при вред не де лат но сти и при вред не гра не. 

У ле вој ко ло ни на ве де не су не ке гра не ин ду стри је.На ли ни ји са де сне стра не упи-
ши сло ва оних гра на ин ду стри је ко ја при па да ју ла кој ин ду стри ји.

енер ге ти ка

пре храм бе на ин ду стри ја

ма шин ска ин ду стри ја

ме та лур ги ја

тек стил на ин ду стри ја

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

д)

лака индустрија
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РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА 

Пре по зна је основ не при род не и дру штве не од ли ке на ше др жа ве. 

Да те су че ти ри ре че ни це/тврд ње.

Ако је ре че ни ца/тврд ња тачна, за о кру жи сло во Т, ако је не тач на, за о кру жи сло во Н.

Ђер дап ско је зе ро је при род но је зе ро.

Пи рот се на ла зи у до ли ни ре ке Ни ша ве.

Ста ра пла ни на се на ла зи у ис точ ној Ср би ји.

Бор је нај ве ћи град ско на се ље на Ко со ву.

РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА 

Име ну је кон ти нен те и пре по зна је њи хо ве основ не при род не и дру штве не од ли ке.

Од го во ри на пи та ње.

Ка ко се на зи ва ју кон ти нен ти ко ји су нај бли жи Афри ци?

Т Н

Т Н

Т Н

Т Н

а)

б)

а)

б)

в)

г)
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НИ ВО 2

ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

Од ре ђу је стра не све та у про сто ру и на ге о граф ској кар ти. 

Од го во ри на пи та ње.

Окре нут си ли цем пре ма из ла ску Сун ца.

Ко ја је стра на све та ис пред те бе?

Ко ја је стра на све та иза те бе?

ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

Од ре ђу је по ло жај ме ста и та ча ка на ге о граф ској кар ти.

По гле дај кар ту Евро пе.

Сло ви ма су обе ле же не др жа ве. На ли ни је упи ши њи хо ва име на.

а)

б)

в)

г)
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ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

Пре по зна је и об ја шња ва ге о граф ске чи ње ни це-објек те, по ја ве, про це се и од но се 
ко ји су пред ста вље ни мо де лом, сли ком, гра фи ком, та бе лом и схе мом.

У та бе ли су да те вред но сти сред њих ме сеч них тем пе ра ту ра ва зду ха у Ли са бо ну.

Твој за да так је да гра фич ки пред ста виш тем пе ра тур не вред но сти из та бе ле.

Месец

 t °C

ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

При ка зу је понуђене ге о граф ске по дат ке на не мој кар ти кар то граф ским из ра жај-
ним сред стви ма (бо ја ма, ли ни ја ма, про стим ге о мер тиј ским зна ци ма, сим бо лич-
ким зна ци ма ...), гра фи ком, та бе лом и схе мом. 

На ше ми је при ка зан ре љеф ме то дом изо хип си. Ра сто ја ње из ме ђу две су сед не изо-
хип се (екви ди стан ци ја) из но си 100 ме та ра. Нај ви ша тач ка озна че на је ко том од 
430 m. Твој за да так је да од ре диш над мор ску ви си ну тач ке А и тач ке Б и да их упи-
шеш на ли ни је ис под ше ме.

VIIII II III IV V VI VII IX X XI XII

2311 12 13 14 17 19 22 21 17 13 12

0
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25

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

над мор ска ви си на тач ке А из но си

над мор ска ви си на тач ке Б из но си

а)

б)
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ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Опи су је не бе ска те ла и њи хо ва кре та ња.

У ле вој ко ло ни су на ве де на не ка не бе ска те ла, а у де сној њи хо ве од ли ке.

Твој за да так је да их по ве жеш упи си ва њем од го ва ра ју ћег сло ва на пра зне ли ни је 
у де сној ко ло ни.

зве зде

ме те о ри

ко ме те

пла не те

ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Раз ли ку је и об ја шња ва ге о граф ске чи ње ни це – објек те, по ја ве, про це се и од но се у 
Зе мљи ним сфе ра ма (ли тос фе ри, ат мос фе ри, хи дрос фе ри, би ос фе ри.)

У ле вој ко ло ни на ве де на су свој ства мор ске во де, а у де сној њи хо ва зна че ња. Твој 
за да так је да на ли ни ји по ред сва ког свој ства мор ске во де упи шеш сло во ко је се 
на ла зи ис пред ње го вог зна че ња

из ди за ње ни воа мор ске во де

вер ти кал но кре та ње мор ске во де

спу шта ње ни воа мор ске во де

сла ност мор ске во де

хо ри зон тал но кре та ње мор ске во де.

ДРУ ШТВЕ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Раз ли ку је и об ја шња ва кре та ње ста нов ни штва (при род но и ме ха нич ко) и струк-
ту ре ста нов ни штва

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

При род ни при ра штај пред ста вља раз ли ку из ме ђу:

мор та ли те та и на та ли те та

на та ли те та и мор та ли те та

на та ли те та и емиграцијa

мор та ли те та и де по пу ла ци је

а)

б)

в)

г)

1. там на и хлад на не бе ска те ла

2. уси ја на, га со ви та не бе ска те ла

3. лоп та ста гла ва и из ду жен реп

а)

б)

в)

г)

д)

а)

б)

в)

г)

1. са ли ни тет

2. осе ка

3. та ла си

4. пли ма
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ДРУ ШТВЕ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Име ну је ме ђу на род не ор га ни за ци је у све ту (EU, UNI CEF, UN, UNE SCO, FAO, Цр-
ве ни крст ...).

У ле вој ко ло ни на ве де ни су пу ни на зи ви ме ђу на род них ор га ни за ци ја , а у де сној 
њи хо ве скра ће ни це. Спа ри пу не на зи ве са ске а ће ни ца ма упи си ва њем од го ва ра ју-
ћег сло ва на ли ни је.

Де чи ји фонд Ује ди ње них на ци ја

Европ ска уни ја

Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја за хра ну и по љо при вре ду

РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА 

Опи су је при род не и дру штве не од ли ке на ше др жа ве и на во ди ње не ге о граф ске 
ре ги је

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра:

Ма чва је про стра на рав ни ца из ме ђу Дри не, Са ве и По це ри не.

Тур стич ки цен тар Див чи ба ре на ла зи се на Це ру.

Обед ска ба ра се на ла зи на Бе лом Дри му у Ме то хи ји.

Нај ве ћи цен тар Под рињ ске Ср би је и Под го ри не је За ја ча.

РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА 

Опи су је при род не и дру штве не од ли ке кон ти не на та и на во ди њи хо ве ге о граф ске 
ре ги је.
Са ле ве стра не на ве де не су ге о граф ске од ли ке, а са де сне др жа ве Ју жне Евро пе.
Твој за да так је да раз вр сташ ге о граф ске од ли ке по др жа ва ма упи си ва њем од го ва-
ра ју ћих сло ва на ли ни је.

На ла зи се на Апе нин ском по лу о стр ву.

Ње на остр ва су Крит, Крф, Ро дос и Ев бе ја.

Из ла зи на Атлант ски оке ан, а при па да Сре до зе мљу.

Во де ћа је др жа ва по про из вод њи плу те.

‘’Кал чо’’ је ње на на ци о нал на ‘’ин ду стри ја’’.

На ла зи се на ис то ку европ ског Сре до зе мља.

1. FAO

2. UNICEF

3. EU

1. Ита ли ја

2. Грч ка

3. Пор ту га ли ја

а)

б)

в)

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

д)

ђ)
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НИ ВО 3

ГЕ О ГРАФ СКЕ ВЕ ШТИ НЕ

До но си за кључ ке о про стор ним (то по граф ским) и ка у зал ним ве за ма ге о граф ских 
чи ње ни ца – обје ка та, по ја в а, про це са и од но са на осно ву ана ли зе ге о граф ске кар те. 

По гле дај кар ту.

Сло ви ма су озна че не др жа ве. На ли ни је ис под кар те, у ле вој ко ло ни, упи ши име на 
др жа ва ко је се на ла зе на ју жној по лу лоп ти, а у де сној ко ло ну упи ши име на др жа ва 
ко је се на ла зе на ис точ ној по лу лоп ти.

а)

б)

в)

г)

др жа ве ис точ не по лу лоп тедр жа ве ју жне по лу лоп те
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ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Пре по зна је ди мен зи је Зе мље и об ја шња ва по сле ди це Зе мљи ног об ли ка и ње них 
кре та ња. 

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

Зе мља се не пре кид но обр ће – ро ти ра – увек истом бр зи ном око сво је за ми шље не 
осе у сме ру:

се вер – југ

ис ток – за пад

за пад – ис ток

југ - се вер 

ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Об ја шња ва фи зич ко-ге о граф ске за ко ни то сти у ге о граф ском омо та чу (кли мат ску 
и би о ге о граф ску зо нал ност) и на во ди ме ре за ње го ву за шти ту, об но ву и уна пре-
ђи ва ње. 

На ли ни је упи ши име на кон ти не на та на ко ји ма су за сту пље не вла жне троп ске 
шу ме.

ДРУ ШТВЕ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Об ја шња ва ути цај при род них и дру штве них фак то ра на раз вој и раз ме штај ста-
нов ни штва и на се ља. 

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

Нај ве ћи при род ни при ра штај има ју:

зе мље чи је ста нов ни штво има ви сок кул тур но-обра зов ни ни во

ви со ко раз ви је не ин ду стриј ске зе мље

зе мље у раз во ју или не раз ви је не зе мље

зе мље са раз ви је ним тер ци јар ним сек то ром

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)
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ДРУ ШТВЕ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Об ја шња ва ути цај при род них и дру штве них фак то ра на раз вој и раз ме штај при-
вре де и при вред них де лат но сти. 

У ле вој ко ло ни на ве де ни су фак то ри ко ји ути чу на раз вој при вред них де лат но сти. 
Упи си ва њем од го ва ра ју ћих сло ва на пра зне ли ни је, спа ри фак то ре са при вред ним 
де лат но сти ма.

хи дро е нер ги ја

ме ли о ра ци ја

де по пу ла ци ја

ин со ла ци ја

до ли не ре ка

РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Об ја шња ва ге о граф ске ве зе (про стор не и ка у зал не, ди рект не и ин ди рект не) и за-
ко ни то сти (оп ште и по себ не) у на шој зе мљи и уме да из дво ји ге о граф ске ре ги је. 

У левој колони наведене су биљне културе, а у десној региони где се оне највише 
гаје. 

Спари биљне културе са регионима у којима се гаје уписивањем одговарајућих 
слова на линије. 

вишња

маслина

шљива

винова лоза

малина

а)

б)

в)

г)

д)

1. по љо при вре да

2. са о бра ћај

3. ту ри зам

4. ин ду стри ја

_________ 1. побрђа око Ивањице и Ариља

_________ 2. у долини Јужне Мораве, код Вучја

_________ 3. у Тимочком рејону

_________ 4. у Западној Србији и Шумадији

а)

б)

в)

г)

д)
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РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА 

Об ја шња ва ге о граф ске ве зе (про стор не и ка у зал не, ди рект не и ин ди рект не) и за-
ко ни то сти (оп ште и по себ не) у Евро пи и уме да из дво ји ге о граф ске ре ги је.

У ле вој ко ло ни на ве де не су од ли ке, а у де сној др жа ве на ко је се те од ли ке од но се.

Раз вр стај од ли ке по др жа ва ма упи си ва њем од го ва ра ју ћег сло ва на ли ни је.

Оства ру је ве ли ке при хо де од алп ског ту ри зма.

Кроз њу нај ве ћом ду жи ном про ти че ре ка Рај на.

На ње ној те ри то ри ји је дел та Ду на ва.

Ње ни гра до ви су Салц бург, Линц и Грац.

Она је нај ве ћа др жа ва Сред ње Евро пе.

Тран сил ва ни ја или Ер дељ је ње на бр до ви та по кра ји на.

РЕ ГИ О НАЛ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА 

Об ја шња ва ге о граф ске ве зе (про стор не и ка у зал не, ди рект не и ин ди рект не) и за-
ко ни то сти (оп ште и по себ не) на ва не вроп ским кон ти нен ти ма и уме да из дво ји 
ге о граф ске ре ги је.

Дато је шест реченица/тврдњи  које се односе на Источну Африку. Ако је  реченица/
тврдња тачна заокружи слово Т, ако је нетачна заокружи слово Н.

а) Источна Африка обухвата Етиопску и Језерску висораван Т Н
б) Услови за живот су веома неповољни на висинама од 1700-2500м Т Н
в) У Источној Африци се гаје: кафа, памук, каранфилић, кининовац Т Н
г) У Источној Африци највећа држава је Џибути Т Н

1. Аустри ја

2. Ру му ни ја

3. Не мач ка

а)

б)

в)

г)

д)

ђ)
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