
Програмирани наставни материјал 
Природногеографске одлике Јужне Америке 

 

 
 
Наставно градиво „Природно - географске одлике Јужне Америке“ учићеш 

самостално, без предавања наставника. Градиво је подељено на мање целине - чланке. 
Сваки чланак садржи део наставног градива у виду текста који треба пажљиво 
проучити, а затим радни задатак (Р3) у коме се налазе питања на која треба да даш 
одговор.  

Најпре пажљиво прочитај читав чланак, па онда дај одговор. Ако је потребно, 
прочитај чланак неколико пута. Тачан одговор имаш на последњем листу, а означен је 
словима ПИ. Тек када си дао одговор, провери његову тачност. Нема разлога да 
правилан одговор гледаш унапред, јер се одговори у току учења не оцењују. Само 
пажљивим и савесним радом ћеш постићи сигуран успех у раду! Твој понос ти неће 
дозволити да тачне одговоре гледаш унапред. Чланке прелази редом, без прескакања!  

Своје одговоре немој писати на програмирани материјал који си добио, већ у 
свеску из географије или на посебан папир. Покушај да одговориш на свако питање и 
решиш сваки задатак. Најважније је да научиш ово градиво, па не жури, јер имаш 
довољно времена. Ако ти нешто није јасно , обрати се наставнику.  

Прати редослед чланака и упутство по редним бројевима и нећеш погрешити у 
сналажењу. За учење овог програма треба да имаш свој уџбеник, свеску из геоrрафије 
и географски атлас.  

Желим ти много успеха у раду!



ЧЛАНАК 1. 
 

Јужна Америка је пространо копно између Карипског мора на северу, Атлантског 
океана на истоку и Тихог океана на западу. Преко северног дела прелази екватор, те 
њен највећи део припада жарком топлотном пајасу. Има обе географске ширине-
северну и јужну (од 56°S- 14°N). Налази се у целости на западној Земљиној полулопти 
(између 35°W и 81°W). Има погодне везе преко околних мора и океана са свим 
континентима света. Међутим, лакше је доћи до њених обaла него од обала стићи у 
њену унутрашњост.  
 
Р3 1.  
1. У којим топлотним појасевима се простире Јужна Америка?  
2. Коју географску ширину и географску дужину имају тачке у Јужној Америци?  

 
ЧЛАНАК 2. 

 
Тихоокеанска обала је већим делом стрма због планина у окружењу и слабо разуђена. 
Атлантске обале су у јужном делу ниске, са бројним мањим заливима и естуарима, 
погодним за изградњу лука. Приступ у унутрашњост континента омогућен је кроз речне 
долине (Ла Плате, Амазона, Оринока). На обалама скоро да нема залива, полуострва, а 
острва су изузетак: Галапагос (на самом екватору), Чилеански архипелаг, Огњена 
земља, Фокландска острва. Највећи залив је Лa Плата, а острво Огњена земља је 
одвојено од матичног континента Магелановим пролазом, који је откривен током 
Мaгеланове експедиције 1520. године.  
 
Р3 2.  
1. Који се облици разуђености обала јављају у Јужној Америци?  
2. Које океане спаја Магеланов пролаз?  
3. На обaле ког европског полуострва те подсећа Чилеански архипелаг?  
 

ЧЛАНАК 3. 
 

Западни и источни део Јужне Америке је висија, а средњи део пространа низија. 
Кордиљери се из Северне Америке преко Средње настављају дуж Тихог океана и кроз 
Јужну Америку. У Јужној Америци називају се Анди. Анди су знатно виши од 
Кордиљера (највиши врх се назива Аконкагва- 7040m надморске висине који 
представља највиши врх и западне и јужне Земљине полулопте). Идући од севера 
према jyгy Анди се гранају у некалико упоредних планинских венаца којима су 
затворене планинске висоравни- Боливијска, Пунас (широка прека 500 km). На Андима 
има већи број купа угашених и живих вулкана (Аконкагва, Чимборазо, Котопакси, 
Кумбал и други). Вулкани Анда (као и Кордиљера) у целини припадају „Ватреном 
појасу Пацифика“. Јужни део Анда одликују бројни ледници и врло ниска снежна 
граница (1000- 1200 m) што има за последицу ледничке облике рељефа. 
 
Р3 3.  
1. Како се назива највиши врх Анда и шта он представља?  
2. Наведи најпознатије вулканске купе Јужне Америке.  
3. Које су највише висоравни на Андима?  

 



ЧЛАНАК 4. 
 

Источну висију на северу чине Гујанске (Гвајанске) планине са врхом Рораима (2579m) и 
Бразилске планине на истоку са врхом Бандеира (2884m). По начину постанка ове 
планине су громадне. Највеће низије се простиру у сливу реке Амазона, Паране, Лa 
Плате, Оринока, Парагваја. Знатан део низија је мочваран, обрастао прашумом и тешко 
је проходан. Јужно од реке Рио Колорадо, источно од Анда простиру се високе равнице 
Патагоније који се степенасто издижу до 2000m висине.  
 
Р3 4.  
1. Наведи громадне планине Јужне Америке.  
2. У долинама којих река се простиру низије?  
3. Које се високе равнице простиру јужно од реке Рио Колорадо?  
 
 
 

ЧЛАНАК 5. 
 

Јужна Америка највећим делом лежи у тропском појасу. Клима око екватора је 
тропска-жарка и влажна екваторијална. Северно и јужно од екваторијaлне климе 
заступљена је тропска клима коју карактеришу два периода-годишња доба, кишни и 
сушни (клима савана). На климу Јужне Америке утичу и Анди који представљају 
џиновску климатску препреку која не дозвољава ваздушним масама са Тихог океана 
продор у унутрашњост. Пасати са Атлантика доносе падавине у приобaлном појасу и 
Бразилској висоравни, па је време жарко, топло и влажно (спарно). У западном делу од 
5°S до 30°S влада утицај хладне Хумболтове-Перуанске струје која расхлађује ваздух и 
спречава излучивање падавина (пустиња Атакама). Између 30°S и 40S влада суптропска 
клима, на западу са сувим, жарким летима и влажним зимама током које западни 
ветрови доносе падавине. У најјужнијим деловима влада океанска клима са благим 
зимама и влажним, прохладним, кишним летом. У источном делу зима је прохладна, 
лето суво. На планинама, у појасу тропске климе са порастом надморске висине 
изражена је климатска зоналност. Планински гребени су због надморске висине често 
под снегом и ледом.  
 
Р3 5.  
1. Које су одлике екваторијaлне климе?  
2. Који облик рељефа представља климатску препреку Јужне Америке?  
3. Који ветрови са Атлантика доносе падавине, а која морска струја тече западном 
обалом Јужне Америке?  
4. У ком делу континента је јасно изражена континентална климатска зоналност? 
5. Посматрај у уџбенику нa страни 154-155. клима дијаграме.  
 



ЧЛАНАК 6. 
 

Биљни свет је тесно повезан са климатским условима. Због влажне климе у Јужној 
Америци преовлађују шуме. Те шуме покривају највећи део Амазонске низије, северни 
пацифички обод, источне падине Анда. У Јужној Америци те шуме зову селваси што на 
португалском језику значи „шуме“. У селвасима расту палме (600 врста), дрво 
махагони, палисандар, каучуково дрво, бразилски орах и многе друге врсте тропског 
дрвећа, које је испреплетано пузавицама, лијанима. Северно и јужно од селваса због 
мањег атмосферског талога настаје зона савана. У сливу Оринока саване се називају 
љаноси, а у сливу горњег тока реке Паране кампоси. Јужно од зоне савана простире се 
суптропска степа која се одликује плодним тлом. У Јужној Америци степа се назива 
пампа (ниске траве пампаси). На језику Индијанаца значи травната равница. У 
затвореним висоравнима у пределу Анда јављају се степе и пустиња Атакама. У 
Андима је изражена висинска зоналност.  
 
Р3 6.  
1. Како се зову тропске кишне шуме у Амазонији?  
2. Како се зову саване у сливу реке Ориноко, а како у сливу реке Паране?  
З. Шта су пампе или пампаси?  
4. Како се зове Једна од најсушнијих пустиња у Јужној Америци?  
 

 
ЧЛАНАК 7. 

 
Животињски свет је богат. Јужна Америка нема крупне травоједе као што су: слон, 
носорог, по селвасима и љаносима живе мајмуни, јагуари (сличан тигру), мравоједи, 
разне врсте змија међу којима је змијски цар боа, мноштво птица, најмања nтица на 
свету колибри и крупна-орао кондор, постоји велики број инсеката, мушица. Мрави 
термити праве мравињаке велике као колибе. На Андима живи лама, а у пампасима 
живи нанду- једна врста ноја.  
 
Овде немаш радни задатак, читај чланак 8.  

 
 

ЧЛАНАК 8. 
 

Јужна Америка је водом најбогатији континент. Hajвећa река континента је Амазон. 
Извире у Андима, недалеко од Тихог океана, тече према истоку преко целог 
континента и улива се у Атлантски океан градећи при ушћу највећу делту на свету (на 
ушћу Амазона формирало се највеће речно острво- ада на свету Маражо). Амазону 
притоке стижу са обе Земљине полулопте и зато је богат водом током целе године. 
Велика количина падавина је последица екваторијaлне климе. Два пута годишње 
набуја и плави огромна пространства (код града Манауса широк је 5 km а у време 
поплава 15km). Река је пловна целим својим током. Највеће притоке Амазона су 
Мадеира, Топажос, Јапура, Рио Негро и друге.  
 
Р3 8.  
1. Наведи назив највеће реке Јужне Америке.  
2. Какав има облик ушћa и како се назива највећe речно острво на свету?  



ЧЛАНАК 9. 
 

Огромне речне системе образују Ориноко и Парана са Парагвајем. У сливу Оринока 
налази се највиши водопад на Земљи (Ангел, Анхел или Анђеоски водопад 1054 m). На 
реци Игуасу налази се водопад Игуасу који је по лепоти испред Нијагариних водопада. 
Река Касикијара је позната по природној бифуркацији (појава када воде једне реке 
отичу у два слива), при чему један њен крак отиче у Ориноко, а други у реку Рио Негро. 
На простору Анда налазе се бројна ледничка и тектонска језера која спадају у највиша 
језера на свету (Титикака се налази на 3812 m надморске висине).  
 

 
Игуасу водопади 

 
Р3 9.  
1. Шта је бифуркација и на којој реци се налази?  
2. Који су најпознатији водопади у Јужној Америци?  
3. Шта је карактеристично за језеро Титикака? 



ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ (ПИ)  
 
ПИ 1.  
1. У жарком и јужном умереном топлотном појасу  
2. Северну и јужну географску ширину и западну географску дужину  
 
ПИ 2.  
1. Заливи, острва (архипелази), мореузи  
2. Тихи и Атлантски океан  
З. На Скандинавско полуострво (Атлантска обала-Норвешка обала)  
 
ПИ 3.  
1. Аконкагва представља вулканску купу. 
2. Аконкагва, Котопакси, Чимборазо, Кумбал  
З. Боливијска, Пунас, Кито  
 
ПИ 4.  
1. Гујанске (Гвајанске) и Бразилске планине  
2. Амазона, Ла Плате, Паране, Орикока, Парагваја  
3. Патагонија 
 
ПИ 5.  
1. Одлике екваторијалне климе: високе температуре, велика количина падавина, висок 
проценат влаге током целе године  
2. Анди  
З. Пасати, Хумболтова-Перуанска струја  
4. У планинском појасу Анда  
 
ПИ 6.  
1. Селваси  
2. У сливу реке Ориноко љаноси, у сливу Паране кампоси  
З. Травнате равнице  
4. Атакама  
 
ПИ 7:  
- 
 
ПИ 8.  
1. Амазон  
2. Делта, Маражо  
 
ПИ 9.  
1. Појава када воде једне реке отичу у два слива, Касикијара  
2. Ангел (Анхел, Анђеоски водопад) и Игуасу  
З. Највише и највеће језеро Јужне Америке  
 
Хвала на сарадњи. 


