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ПОЈАМ ГЕОГРАФИЈЕ

Назив географија настао је

од две грчке речи: 

- geа– што значи Земља и

- grafein– писати или описивати.

Географија је наука која проучава природне 
и друштвене појаве и процесе на Земљи.

Географија је наука о Земљи, њеној 
природи, становништву, насељима и 
привреди.

Географија проучава и природу и друштво, 
односно законитости које владају у 
географском омотачу.



ПРЕДМЕТ ПРОУЧАВАЊА: 

ГЕОГРАФСКИ ОМОТАЧ

Географски омотач чине 

делови следећих омотача: 

Литосфера (стеновити омотач),

Хидросфера (водени омотач),

Атмосфера (ваздушни омотач)  

Биосфера (живи омотач).



ЛИТОСФЕРА

Литосфера је 
стеновити омотач 

Земље.



ХИДРОСФЕРА
Хидросфера је 
водени омотач 
Земље.



АТМОСФЕРА

Атмосфера је ваздушни 
омотач Земље.



БИОСФЕРА

Биосфера је 
омотач Земље 
који обухвата 

биљни и 
животињски 

свет.



ПОДЕЛА ГЕОГРАФИЈЕ
ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА се бави проучавањем 
природе Земље (рељеф, климу,
воде,земљиште, живи свет...).

ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА се бави 
проучавањем становништва и њиховим 
делатностима (размештај, насеља, привреда...).

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА проучава 
природне и друштвене одлике мањих или 
већих територија на Земљиној површини
(регија).



ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Геологија (проучава Земљу)

Геоморфологија (рељеф)

Хидрологија (воде: мора, реке, 

језера, извори...)

Климатологија (клима)

Метеорологија (време)

Биогеографија (живи свет)

Педологија (земљиште)



ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА

Демографија (проучава 

становништво)

Географија насеља (насеља)

Економска географија (привреда)

Аграрна географија (пољопривреда)

Индустријска географија (индустрија)

Политичка географија

И друге гране друштвене географије



ВЕЗЕ ГЕОГРАФИЈЕ СА 

ДРУГИМ НАУКАМА
Географија је једна од најстаријих и 
најразгранатијих наука, па је повезана са 
већим бројем природних и друштвених 
наука.

Физичка географија је у тесној вези са 
астрономијом, геологијом, метеорологијом, 
биологијом, физиком, хемијом...

Друштвена географија је у вези са 
економијом, демографијом, историјом и 
великим бројем техничких и технолошких 
наука. 

Компјутерска технологија је довела до 
великог напретка у географском 
проучавању (интернет). 



НЕКИ ОД ПОЗНАТИХ ГЕОГРАФA

ХЕРОДОТ – 5. век пре нове ере;

ЕРАТОСТЕН – 3. век пре нове ере („отац 
географије“);

СТРАБОН – 1. век пре нове ере;

ЂОРДАНО БРУНО (1548 – 1600);

ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЈ (1564 – 1642);

КРИСТOФЕР КОЛУМБО (1492. год. – открио Америку);

ВАСКО ДА ГАМА (1497.год. открио пут за Индију);

МАГЕЛАН – (1519 – 1522) први опловио свет;

АЛЕКСАНДАР ФОН ХУМБОЛТ (1769 – 1859) – оснивач 
физичке географије;

KАРЛ РИТЕР (1779-1859)

ЈОВАН ЦВИЈИЋ (1865 – 1927) најзначајнији српски 
географ;

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ (1879 – 1958) математички 
доказао промене климе на Земљи...





ПИТАЊА

Ко је и када географији дао име?

Како је настала реч географија?

Које све омотаче обухвата географски 

омотач?

Како делимо географију?

С којим је наукама повезана географија?

Шта је довело до преокрета у 

географском истраживању?

Ко је био оснивач савремене 

географије у Србији?

Какав је значај географије?



Предмет проучавања, 

подела и значај географије
Појам географије

Ератостен – 3. век пре н. е.

Геа– Земља, графеин– описивати

Предмет проучавања географије: географски 

омотач

Земљини омотачи:

литосфера (чврст, стеновити омотач)

атмосфера (ваздушни омотач)

хидросфера (водени омотач)

биосфера (биљни и животињски свет)

Подела географије: физичка, друштвена и 

регионална

Јован Цвијић – најпознатији српски географ
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