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Бр. индекса:

Презиме и име:: _______________________________________ Потпис:_________________________

1. Допуните реченицу:
Управитељ универзитета назива се ______________ а управитељ факултета ___________________ .
2. Допуните реченицу:
Седиште ректора назива се ___________________ а седиште декана __________________________ .
3. У правоугаонике упишите називе установа и организационих јединица чија су објашњења дата
десно.
Највиша наставна установа која у свом саставу има
више факултета
Наставно-научна јединица у склопу института
Образовна и научна установа у саставу универзитета
4. Допуните реченицу:
Претеча Географског факултете је Географски завод који је основан 1893. године у склопу
Филозофског факултета Велике школе. Основао га је,
....................................................................................... .
5. Допуните реченицу:
Географски факултет има пет Одсека: Одсек за просторно планирање, Одсек за животну средину и
ГИС, Одсек за демографију, Одсек за туризмологију и Одсек за .............................................
6. Георафски факултет се налази у склопу Универзитета у Београду, у групацији:
а) техничко-технолошких наука,
б) друштвено-хуманистичких наука,

в) природно-математичких наука,
г) медицинских наука.

(Заокружите слово испред тачног одговора)
7. У доњој шеми допишите називе још две Катедре Одсека за географију Географског факултета.
Одсек за географију
Катедра за
друштвену
географију

Катедра за
картографију

Катедра за
дидактику и методију
наставе географије

8. Допуните реченицу:
Документ који је донео је Савет Универзитета у Београду 2003. године, ради очувања достојанства
професије и развијања и унапређивања моралних вредности академске заједнице назива се,
..................................................................................... .
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9. У наставку су дате три тврдње о географији (1, 2 и 3). Заокружите број испред тачнe тврдње (или
испред тачних тврдњи).
1. Географија је наука.
2. Географија прочава Земљу у целини.
3. Географија је искључиво природна наука.
10. У левом ступцу уписани су називи књига, а ваш задатак је да у поља десног ступца упиште
презимена имена аутора тих књига.
Речник савремене српске географске терминологије
Магелан
Птолемејевска географија
11. У наставку су наведена три правила дефинисања појмова. На линији испод, упишите четврто.
1.
2.
3.
4.

Дефиниција мора бити јасна и разумљива.
Дефиниција не сме бити негативна.
Дефиниција мора сразмерна.
________________________________________________________________________________

12. На линији испод наредне дефиниције упишите број правила дефинисања које је у њој нарушено.
(Мисли се на бројеве из задатка 11.)
Земља је небеско тело које спада у планете Земљине групе.
________
13. Користећи познату шему (након што је попуните), на линији испод дефинишите задати географски
појам: екватор.

Дефиниција:

14. Провера географске лектире. У левом ступцу су уписани догађаји везани за Магелана и његова
путовања, а ваш задатак је да у десном ступцу упишете одговарајуће године.
Магелан креће на прву прекоморску експедицију (Индија)
Магеланова експедиција испловљава на пут око света
Магеланова погибија
Завршетак Магеланове експедиције

