ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
Међу понуђеним пећинама издвојити ону која представља Музеј палеолита:
1. Рајкова пећина
Ресавска пећина
пећина Рисовача

0,5

Међу понуђеним планинама издвојити ону која нема статус националног парка.
1.
2.
3.
4.

278.

Копаоник
Шар планина
Златибор
Фрушка гора.

1

У нашој земљи типу композитних долина припада:

1

1. Овчарско-кабларска клисура
Сићевачка клисура
Ђердапска клисура
Међу понуђеним одговорима наћи и заокружити онај који не спада у објекте светске културне
баштине.

1

1. Пећка патријаршија
Манастир Љубостиња
Богородица Љевишка
Стари град Рас
У етносоцијалне туристичке вредности спадају:

1

1. архитектонске вредности
2. обичаји
3. позоришне представе
Алпи су најпосећенија планинска туристичка регија Европе јер:
Имају најдужу традицију у туризму;
налазе се на територији неколико европских земаља;
имају добар туристичко – географски положај;
представљају највиши врх Европе.

1

Најбољи туристичко – географски положај имају оне туристичке регије које:
Бележе највећи промет туриста у земљи;
туристи их посећују током целе године;
имају највише смештајних и угоститељских капацитета;
саобраћајно су добро повезане са матичним местима.

1

Издвојити туристичко место у коме су одржане прве зимске олимпијске игре:

Инсбрук
Шамони
Лугано
Торино
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Пустињски ветар који дува у Египту назива се:
Хургада
Хамсин
Хамамет
Хуерта

1

Издвојити језеро које се не налази у Америци:
Мичиген
Хјурон
Балатон
Ири
Онтарио

1

Међу понуђеним исказима о ловним резерватима заокружити нетачан.
обавља се планско размножавање и дозвоњен је плански одстрел
ловни туризам се не одликује масовношћу
врши одстрел и снимање флоре и фауне
у складу са ценом ловачке дозволе омогућен је неограничен одстрел

1

следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
Уочити позитиван утицај климатских елемената на развој зимско-спортоског туризма у планинским
пределима на које директно утиче пораст географске ширине и надморске висине.
1.
2.
3.
4.
5.

Утиче на количину падавина, годишњи распоред падавина и врсте падавина
Повећава се штетан утицај ветрова
Утиче на врсту падавина и трајање снежног покривача
Температура ваздуха опада
Температура ваздуха и инсолација расту.

1

288. Одлике планинске климе су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дуга и топла лета
Хладне и снеговите зиме
Падавине само у виду кише
Честе магле и температурне инверзије
Мале разлике у температурама дана и ноћи
Летње температуре од 5-10° С.

1.5

289. Туристичка атрактивност Грчке заснива се на:
1. Културном наслеђу из античког доба
2. Бројним зимско - спортским центрима
3. Замковима средњег века
4. Специфичном мелосу
5. Познатим религиозним центрима Будистичке религије.
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Најпознатија купалишна места у приморју Тиренског мора су:
Равена
Тераћина
Анцио
Соренто
Римини
Остија
Сан Ремо
Пескара

2

Одреди бање у којима су се купали стари Римљани.
Нишка бањa
Богутовачка бања
Врњачка бања
Звоначка бања
Бања Јунаковић
Врањска бања.

2

Издвојити туристичке центре који се налазе у Тиролу.
Сент Мориц
Мадона ди Кампиљо
Кицбил
Сестријер
Бад Гаштајн
Лилехамер

2

Издвојити туристичке центре на Флориди.
Лонг Бич
Санта Моника
Дејтона Бич
Санта Барбара
Палм Бич
Хонолулу

2

Допуните следеће реченице и табеле
Најтоплији град Европе је _______________, са средњом јануарском температуром

1

_________степени Целзијуса.

295. Стални ветрови у планинској регији Србије су _____________________ ветрови, а локални ветар

1

је _________________________.

296. Најхладнији град у планинској регији Србије је _________________________ , чија апсолутна
минимална температура износи

1

.

297. Према изгледу, речне долине се деле на _________________________, клисурасте и

1

________________________.
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По свом географском положају Србија je: балканска, __________________________ и

1

____________________________ земља.
На којим се европским континенталним правцима туристичких кретања налазе ове државе?
Грчка______________________
Португалија

_____________________

Швајцарска

_____________________

1.5

Шпанске регије Коста Брава и Коста Дорада простиру се између _______________

1,5

_____________________ границе на северу и реке _____________________________ на југу, а
раздваја их река ___________________________.
Прочитати наредне исказе о Азурној обали. Затим испред сваког исказа заокружитислово Т ако је
тачан, а слово Н ако није. Уколико сте заокружили Н као погрешан одговор на црту у загради
упишите реч којом бисте нетачан појам заменили тачним како би исказ био тачан
Т Н

(_________) друга етапа развоја туризма на Азурној обали почеле је 1864 године и
трајала је до Првог светског рата.
Т Н (_________) Најпознатије шеталиште у Ници зове се Холандска променада

Т Н
Т Н

4

(_________) Сваке године у Монте Карлу се додељује „Златна Палма“ за најбољи
филм у међународној конкуренцији
(_________) Азурна Обала има дугу инсолацију и малу количину падавина

Прочитати наведене исказе о туристичкој привлачности хидрографских и климатских вредности.
Испред сваке тврдње заокружити слово Т ако је тачна, а слово Н ако није тачна.
Уколико сте заокружили Н, погрешан појам подвући и на црту у загради након слова Н уписати
реч којом бисте нетачан појам заменили како би тврдња била тачна.
Н (_____________)Северни делови пацифичког и атлантског приморја САД,
Западна Европа и југоисточна Аустралија
имају дугу купалишну сезону.
Н (_____________)Главна туристичка сезона на Флориди је у јануару и фебруару.

4

Н (_____________)Разуђеност обала има велики значај у локацији објеката
туристичке рецептиве.
Н (_____________)Температура воде тропских мора омогућује купалишну сезону у
трајању од 6 месеци.
Прочитати наредне исказе о бањским местима. Затим испред сваког исказа заокружити слово Т ако је
тачан, а слово Н ако није. Уколико сте заокружили Н као погрешан одговор, на црту у загради
упишите реч којом бисте нетачан појам заменили тачним како би исказ био тачан
Т Н (_________)
Т Н (_________)
Т Н (_________)
Т Н (_________)

На територији Француске највећи број бања је на Пиринејима и
Централном масиву.
У Пољској је позната бања Крињица.
Највећи број бања у Русији налази се у подгорини Урала.
Највише бањских места у Италији смештено је у провинцијама
Тоскани и Лацију, од којих се истичу Карлове Вари.
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Наведена су већа туристичка места. Напиши имена залива у којима се ова места налазе.
Империја _________________
Валенсија _________________

4

Сет____________________
Крк ____________________

следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
Са леве стране наведене су туристичке вредности, а са десне стране регије. На линију испред назива
регије уписати број туристичке вредности која припада датој регији.
1. Вршачке планине
2. Обедска бара

Срем

3. Јошаничка бања
Ђердапска клисура

Бачка

Банат

1,5

Палићко језеро
Пећина Рисовача
Са леве стране наведене су врсте антропогених туристичких вредности, а са десне туристичке
вредности. На линију испред туристичких вредности уписати број врсте антропогене вредности
којој та вредност припада.
1. манифестационе

Лепенски вир

2. амбијенталне

Трг слободе у Новом Саду

3. споменичке

Вршачка берба грожђа

4. археолошке

Ђурђеви ступови

2

На линији испред државе уписати број њој одговарајуће бање.
1. Монте Катини
Француска
2. Карлове Вари
3. Лишон

Немачка

4. Баден-баден

Чешка

2

Италија

Са леве стране су наведени називи бања у Србији, а са десне стране градови у Србији. На линију
испред градова уписати број бање најближе том граду.

1. Луковска бања
2. Буковичка бања

Ивањица
Лозница

3. Богутовачка бања
4. Бања Ковиљача
Гамзиградска бања
Паланачки кисељак
Прилички кисељак
Бања Врујци

Аранђеловац
Зајечар
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Са леве стране су наведени велики европски градови, а са десне туристичке знаменитости. На линију
испред назива знаменитости уписати број града којем припада.
1. Лондон

Монпарнас

2. Париз

Шенбрун

3. Праг

Пикадили

4. Беч

Прадо

5. Мадрид

Храдчани

2,5

Са леве стране су наведени центри религиозног туризма, а са десне државе. На линији испред државе
уписати број њему припадајућег религиозног центра.
1. Витлејем

Саудијска Арабија

2. Ватикан

Грчка

3. Света Гора

Црна Гора

4. Острог

Израел

5. Мека

Италија

2,5

Са леве стране су наведени познати културно - историјски споменици Европе, а са десне велики
европски градови. Уписати број знаменитости поред њему припадајућег града.
1. Колосеум

Праг

2. Миленијум

Рим

3. Карлов мост

Будимпешта

4. Тријумфална капија

Истамбул

5. Аја Софија

Париз

2,5

Одредити редослед језера по површини, од највећег до најмањег и означити их бројевима од 1 до 6.
Боденско језеро
Језеро Гарда

3

Бајкалско језеро
Женевско језеро
Охридско језеро
Балатон језеро
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Са леве стране наведени су називи бања, а са десне називи бањских зона. На линију испред назива
бање уписати редни број бањске зоне којој бања припада.
Бања Ковиљача

1. Војвођанска зона

Јошаничка бања

2. Копаоничко-јастребачка зона

Гамзиградска бања

3. Западносрбијанска зона

3

Шумадијска зона
Источносрбијанска зона
Косовска зона
С леве стране су наведени називи држава са којима се граничи Србија, а са десне стране
називи друмских граничних прелаза. На линију испред граничног прелаза уписати
број њему одговарајуће земље. Уколико гранични прелаз није према наведеним
државама, на линији уписати X.
1. Мађарска

Ватин

2. Бугарска

Градина

3. Хрватска

Хоргош

3

Табановце
Котроман
Батровци
Са леве стране су наведени географски појмови, а са десне стране примери туристичких
вредности. На линију испред примера уписати број појма коме припадају. Уколико не
припадају ни једном од наведених појмова, уписати X:

1. туристички локалитет

Ђердапска клисура

2. туристичко место

Сокобања

3. туристичка регија

Копаоник

3,5

Голубачки град
Овчарско – кабларска клисура
Стопића пећина
Тилва њагра
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