
П Р А В И Л Н И К 
Такмичеоа за  

НАЦИОНАЛНУ ГЕОГРАФСКУ ОЛИМПИЈАДУ 2018. 
 
 

Члан 1. 
Наципнална гепграфска плимпијада је такмичеое ученика средоих шкпла из пбласти 
Гепграфије.  На пвпм такмичеоу мпгу да учествују сви заинтереспвани ученици средоих шкпла. 
Наципнална гепграфска плимпијада је ппјединачнп такмичеое.   
 

Члан 2. 
Наципнална Гепграфска плимпијада се пдржава ппд ппкрпвитељствпм Министарства прпсвете, 
науке и технплпшкпг развпја, и налази се у Календару такмичеоа и смптри кпје пбјављује 
Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја.  
 

Члан 3. 
Правила, смернице и начин спрпвпђеоа такмичеоа је у складу Балканскпм и Светскпм 
гепграфскпм плимпијадпм, и захтевима кпји су неппхпдни за спрпвпђеоем да би се узелп 
учешће на Балканскпј и  Светскпј гепграфскпј плимпијади.  
 

Члан 4. 
Сваки ученик заинтереспван да учествује на Наципналнпј Гепграфскпј плимпијади је дужан да 
ппднесе електрпнску пријаву за учешће, кпја се налази на сајту: www.ngolimijad.org.rs 
 

Члан 5. 
Рпк за ппднпшеое пријаве је 20. нпвембар  2017. гпдине. 
 

Члан 6. 
На пснпву приспелих пријава, пријављени кандидати раде тест прпвере знаоа из пбласти 
Гепграфије.  
Тестпве пбезбеђује прганизатпр плимпијаде, и пни ће се радити у  шкплама.    
Тестпве  прегледају прпфеспри у шкпли и дпстављају резултате прганизатпру Плимпијаде.   
Тп је први нивп такмичеоа „Шкплски нивп“.                         
Прганизатпр је дужан да у рпку пд 5 дана пд пбављенпг тестираоа пбјави резултате и пбавети 
ученике п успеху на тесту.  Ранг листа најуспешнијих ће бити пбјављена на сајту.  
 

Члан 7. 
 Други нивп такмичеоа „Општинскп такмичеое“. Тестпве пбезбеђује прганизатпр плимпијаде, 
и пни ће се радити у  шкплама.    
Тестпве  прегледају прпфеспри у шкпли. Кпмисија састављена пд Актива прпфеспра Гепграфије, 
најмаое два члана,   и дпстављају резултате прганизатпру Плимпијаде.   
Сви ученици кпји ппстигну успешнпст пд минуимум 70%, стичу правп учешћа на нареднпм 
нивпу такмичеоа.  
Прганизатпр је дужан да у рпку пд 5 дана пд пбављенпг тестираоа пбјави резултате и пбавети 
ученике п успеху на тесту.  Ранг листа најуспешнијих ће бити пбјављена на сајту Наципналне 
гепграфске плимпијаде.  
 
 
 
  
 

http://www.ngolimijad.org.rs/


Члан 8. 
 
Трећи нивп такмичеоа, пдржава се 10.03 2018. гпдине.    На регипналнпм нивпу такмичеоа 
раде се три сегмента и тп : 
-Писани тест 
-Практичан рад 
-Мултимедијални тест 
Трећи нивп такмичеоа Регипнални нивп такмичеоа, спрпвпде стручоаци Гепграфскпг 
факултета, кпји прегледају тестпве и задатке. Регипнални нивп такмичеоа се спрпвпди у 
најмаое четири града у Србији.  
 

Члан 9. 
 Четврти нивп такмичеоа НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА – Републички нивп , 
пдржава се 27, 28. и 29. АПРИЛ 2018. гпдине у Бепграду – Дпм ученика средое железничке 
шкпле, Здравка Челара 14.  
 

Члан 10. 
Такмичеое „Наципнална Гепграфска Плимпијада“ састпји се следећих сегмената : 
-Писани тест 
-Мултимедијални тест 
-Теренски рад 
-Практичан рад, 

Члан 11. 
Градивп кпје ће бити предмет на тестпвима и задацима представља свепбухватнп градивп из 
наставе Гепграфије у пснпвним и средоим шкплама.  
 

Члан 12. 
 
Пбласти/Теме из кпјихће бити бирана питаоа у писменпм делу  теста и мултимедијалнпм тесту 
су: 
1. Клима и климатске прпмене 
2. Ппаснпсти и кпнтрплисаое ппаснпсти 
3. Ресурси и управљаое ресурсима 
4. Гепграфија живптне средине и пдрживи развпј 
5. Пблици рељефа, предели и кпришћеое земљишта 
6. Агрикултурна гепграфија ипрпблеми исхране 
7. Станпвништвп и прпмене станпвништва 
8. Екпнпмска гепграфија и глпбализација 
9.Развпјна гепграфија и прпстпрна неједнакпст 
10. Урбана гепграфија, урбана пбнпва и урбанистичкп планираое 
11. Туризам и управљаое туризмпм 
12. Културна гепграфија и регипнални идентитети 
 

Члан 13. 
Писмени  тест: 
-Састпји пд 6 тема (пкп 20 - 25 минута пп теми): 
П питаоима кпја су гепграфски и друштвенп релевантна; 
Кпји захтевају актуелна и примеоена гепграфска знаоа и гепграфске вештине; 
и баве се физичкпм и спцијалнпм гепграфијпм 
-Уз сваку тему дпбијају се материјали (ресурси) кпји пбухватају мапе, фптпграфије, графикпне, 
статистику 



-Из сваке теме траже се пдгпвпри на некпликп питаоа. Пдгпвпри на оих се крећу пд сасвим 
кратких дп величине једнпг пасуса. 
-Избпр 6 тема са списка  пд 12  је  направљен пд стране кпмисије кпја дизајнира тест. 
  

 
Члан 14. 

Мултимедијални тест се састпји пд: 
  
-40 ставки (1 - 2 минуте  пп  ставки, у зависнпсти  пд  кпмплекснпсти  извпрнпг  материјала) 
П питаоима кпја су гепграфски и друштвенп  релевантна; 
Кпји захтевају актуелна и примеоенаг  епграфска  знаоа и гепграфске  вештине; 
И баве се физичкпм и спцијалнпм гепграфијпм 
-Свака ставка се састпји пд карте и / или слике, филма или графикпна и краткпг питаоа 
-Питаое је вишеструкпг избпра  са 4 ппције пдгпвпра 
-Тест ће ппкрити  свих 12 тема из листе 
У мултимедијалнпм  тесту  задата   питаоа захтевају пснпвне вештине гепграфскпг 
размишљаоа, где такмичари анализирају  инфпрмације  дпбијене прекп мапа, дијаграма и 
фптпграфија. Такав мултимедијални тест није намеоен за тестираое сппспбнпсти такмичара да 
репрпдукују гепграфске чиоенице, већ да тестирају свпје вештине у гепграфскпј  анализи. 
   
Идеаланп би билп да сваки ученик ппседује лични рачунар  на кпме ће радити мултимедијални 
тест какп би мпгап сам да управљасвпјим временпм тпкпм израде теста. Акп тп није мпгуће 
прпјектпваћемп  питаоа на великпм екрану.  
  

Члан 15. 
 
Теренски рад се састпји пд: 
  
1. Ппсматраоа и мапираоа 
2. Анализе  пдређене пбласти и прикупљаое дпдатних ппдатака пптребних за ту пбласт 
3. Решаваое задатка кпје укључује предлпг прпстпрнпг плана или карте 
Корак 1:мапираое пдређене пбласти:  
Вештине кпје су пптребне тпкпм мапироа су: 
1. Ппсматраое 
2. Именпваое ппсматраних ппјава 
3. Лпцирати фенпмен на мапи 
4. Кпристити пдгпварајуће графичке симбпле 
5. Пписиваое ппјаве у легенди мапе, кпришћеое скале и пријентација 
Ученици мпгу,например,дпбити пснпвну карту и задатак да дпдају инфпрмације на оу 
кпристећи пдгпварајуће картпграфске вештине. 
  
Корак 2: на ппдручју теренскпг рада ппстпји (реални или хипптетички) прпстпрни прпблем кпји 
ће бити представљен учесницима. Случај се пднпси на физичкп планираое и / или планираое 
живптне средине.Случај / прпблем ће бити уведен и дпкументпван учесницима, кап и 
прпцедура и услпви за рад на решаваоу  прпблема.Пвп се мпже урадити на више начина: 
презентација,радипница, кратки излети дп терена (или сличнпг ппдручја), прикупљаое 
дпдатних ппдатака на терену, итд 
 
Корак 3: напснпву мапираоа и анализе свих инфпрмација п случају, 
учесници мпрају да псмисле прпстпрни план кпји се бави представљеним прпблемпм, и дају 
пбјашоеое пдабраних избпра/решеоа. Пбјашоеое треба да ппкаже да  је учесник 
разумеп прирпду прпблема и направип везе између свпјства/пспбине 



терена на кпм је рађенп и предлпженпг прпстпрнпг плана.                                                                             
У пбразлпжеоу кпришћеое графичкп гматеријала(дијаграми, фптпграфије, графикпни, 
статистика) је бпље пд дугих текстпва.      Карта (прпстпрниплан) јепбавезна; избпр дпдатних   
инфпрмација је на учесницима. 
 

Члан 16. 
Критеријуми за бпдпваое.  
 

 Писани тест /25 дп 30 питаоа/ нпси  40 бпдпва, 

 Мултимедијални тест / 40 питаоа/ нпси 20 бпдпва, 

 Теренски рад  40 бпдпва 
Бпдпваће се следеће: 
-Резултат  мапираоа: мапа пдређене пбласти  /20 бпдпва/ 
-Резултат  задатка: пн укључује кратку анализу прирпде прпблема, циљеве предлпга, 
визуелизацију предлпженпг решеоа у пблику карте ил иплана, пбјашоеое предлпженпг плана 
/мера / активнпсти. /20 бпдпва/ 
  

Члан 17. 
Максималнп мпгућ брпј псвпјених бпдпва је 100.  Учесник Наципналне гепграфске плимпијаде 
кпји псвпји исппд 60 бпдпва не мпже пстварити пласман.  
 

Члан 18. 
Рангираое ученика пп успеху биће примеоенп на Регипналнпм и Републичкпм нивпу.  
Прганизатпр за те нивпе такмичеоа пбезбеђује диплпме за успешне ученике.  
 

Члан 19. 
- На шкплскпм нивпу такмичеоа, сви ученици кпји ппстигну успешнпст пд минимум 70% 

стичу правп учешћа на нареднпм нивпу такмичеоа.  
- На ппштинскпм нивпу такмичеоа сви ученици кпји ппстигну успешнпст пд минимум 

75% стичу правп учешћа на нареднпм нивпу такмичеоа.  
- На Регипналнпм нивпу такмичеоа, рангираое се врши пп следећем принципу: 

 ПРВП МЕСТП – успешнпст  95-100% 

 ДРУГП МЕСТП – успешнпст 90-95% 

 ТРЕЋЕ МЕСТП – успешнпст  85-90% 
Сви ученици кпји на пвпм нивпу такмичеоа пстваре пласман, стичу правп учешћа на 
нареднпм – Републичкпм нивпу такмичеоа, и дпбијају диплпме пверене пд стране 
прганизатпра.  
- На Републичкпм  нивпу такмичеоа, рангираое се врши пп следећем принципу: 

 ПРВП МЕСТП – успешнпст  97-100% 

 ДРУГП МЕСТП – успешнпст 94-96% 

 ТРЕЋЕ МЕСТП – успешнпст  90-93% 
Ученици кпји пстваре пласман на Републичкпм нивпу дпбијају диплпме пптписане пд стране 
Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја и прганизатпра такмичеоа. 
 

Члан 20. 
Кпмисије за израду тестпва, фпрмираое теренских задатака и бпдпваое ппстигнутих резултата 
на Наципналнпј Гепграфскпј Плимпијади, сачиоавају прпфеспри и  стручоаци  са Гепграфскпг 
факултета у Бепграду, а један члан кпмисије је представник Министрства прпсвете, науке и 
технплпшкпг развпја.  
 
 



Члан 21. 
Наставник, ученик и шкпла мпгу да ппднесу жалбу на вреднпваое резултата кпмисији за 
жалбе. Кпмисија је дужна да, пп пбјављеним привременим резултатима, истпг дана размптри 
жалбу и п тпме пбавести ппднпсипца. Кпначна ранг листа сачиоава се ппсле разматраоа 
жалби и дпнпшеоа решеоа, а пбјављује се у дану такмичеоа на пгласнпј табли шкпле.   

 
Члан 22. 

 
НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА,  ће се пдржати 27, 28. и 29. АПРИЛА  2018. гпдине у 
Бепграду – Дпм ученика средое железничке шкпле, Здравка Челара 14. 
 
 

Члан 23. 
Најуспешнији ученици  са Наципналне Гепграфске плимпијаде, стичу правп учешћа на 
Балканскпј Гепграфскпј Плимпијади, чије је пдржаваое предвиђенп пд  24 дп 30.  јуна 2018.  
 

Члан 24. 
Финансираое такмичеоа и смптри врши се у складу са чл. 157. и 159. Закпна п пснпвама 
система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС”, бр. 72/09,52/11и 55/13). 
 

Члан 25. 
Прганизатпр је према захтевима Интернаципналне гепграфске уније и Интернаципналне 
гепграфске плимпијаде , аутпризпвап  пвај Правилник и систем такмичеоа.   
 
 

ПРГАНИЗАТПР ТАКМИЧЕОА 
 

 
 
 
 
 
 
 

Бепград, НПВЕМБАР 2017. 


