У Републици Србији разликујемо две рељефне области.
То су:
1. низијска област и
2. брдско-планинска област.
Низијска област Србије обухвата:
1. Војводину
2. Долине великих река у централној Србији.
То су:
• долина Велике Мораве – Поморавље
• долина Саве – Посавина
• долина Дунава – Подунавље
• долина Дрине на граници с Босном и Херцеговином – Мачва
• долина Колубаре
Војводина је рекама Дунавом, Савом и Тисом подељена на Срем, Банат и Бачку.
Низија Војводина лежи у Панонској низији.
Једна од највећих занимљивости рељефа Војводине је Делиблатска пешчара. Сматра се да је настала
дувањем ветра и разношењем песка с тла Панонске низије. У рељефу Војводине издвајају се и две
планине. То су Фрушка гора и Вршачке планине. Највиши врх Фрушке горе је Црвени чот, а највиши
врх Вршачких планина је Гудурички врх, 631 м надморске висине, а то је највиши врх Војводине.
Брдско-планинска област заузима већи део Србије и простире се јужно од Панонске низије. Чине је
планине, брда, котлине и клисуре. Низијска и брдско - планинска област су повезане широким речним
долинама.
Планине се простиру у различтим правцима и према висини смо их поделили на ниске, средње и високе.
Међу најпознатијим планинама Србије су Копаоник, Златибор, Тара и Златар на западу, Стара
планина на истоку и Рудник, Ртањ и Гоч у централној Србији. На Копаонику, Златибору и Тари налазе
се наши највећи зимски туристички центри.
Најпознатије клисуре брдско-планинске области су Ђердапска клисура на Дунаву, Грделичка клисура
на Јужној Морави, Сићевачка клисура на Нишави и Овчарско – кабларска клисура на Западној
Морави.
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