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ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 

2016. GODINE 
 

8. RAZRED 

 

Bodovanje za sve zadatke: - boduju se samo točni odgovori. 

                                              - dodatne upute o bodovanju nalaze se u tablici s točnim  

                                                odgovorima. 

 

U ispravljanju ispita priznaju se i odgovori u zagradama te uvažavaju napomene u 

zagradama. 

 

REDNI 

BROJ 

ZADATKA 

I BODOVI 

                     NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. do 5. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena tri i više odgovora ili je uz dva odgovora 

najmanje još jedan korigiran 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je zaokruženo bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran 

1 bod za jedan zaokružen točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, 

korigiran ili nije zaokružen 

1. (2) 
c); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2. (2) 
b); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

3. (2) 
c); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

4. (2) 
a); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

5. (2) 
a); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

6. i 7. zadatak: 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je u paru zaokružen točan i netočan odgovor ili je odgovor 

korigiran ili su pojmovi označeni na bilo koji drugi način osim zaokruživanja 

6. (3) 

Redoslijedom: izohipse (slojnice); ekvidistanca; zaokruženo matematičke 

Priznaje se odgovor ako pojam nije zaokružen u cijelosti. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7. (2) 
 kurvimetar (krivinomjer); zaokruženo A 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

8. i 9. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je zaokruženo više od jednog odgovora ili je uz jedan zaokružen 

odgovor najmanje još jedan korigiran 

8. (1) 
b) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. (1) 
a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

10. do 12. zadatak: 
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0 bodova za cijeli zadatak ako je na dvije ili tri crte upisan isti odgovor 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

10. (3) 

Redoslijedom: Žumberačka gora (Žumberačko gorje); 1 (jedan); Zrinska 

gora 

(Ne priznaje se odgovor Žumberak.) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

11. (2) 
Redoslijedom: Jelas polje; Sava 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

12. (3) 
Redoslijedom: Vukovarska; Erdutska; crnica 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

13. do 22. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na sve crte upisan isti odgovor 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

13. (1) 
garig 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

14. (2) 

Redoslijedom: zapada, istoku; istoka, zapadu 

(Ne priznaje se odgovor u kojem su nazivi strana svijeta upisani kraticama.) 

Svaki točan par povezanih odgovora boduje se s jednim bodom. 

15. (2) 
Redoslijedom: bura; zima 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

16. (2) 

Redoslijedom: sjevernu, istočnu; sjeverni umjereni (pojas) 

(Ne priznaju se odgovori u kojima su nazivi strana svijeta upisani kraticama.) 

Prvi točan par povezanih odgovora boduje se s jednim bodom.  

Drugi točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

17. (2) 
Redoslijed nije bitan: Drava; Mura 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

18. (2) 
Redoslijedom: 25 (dvadeset i pet); crvene 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

19. (2) 
Redoslijedom: Dubravsko (jezero); Kopačevsko (Kopačko) (jezero) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

20. (2) 

Redoslijed nije bitan: unutarnje morske vode (unutarnje more, unutrašnje 

more, unutrašnje morske vode); teritorijalno more 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

21. (1) 
melioracija 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

22. (2) 
Redoslijedom: 0,5 (0.5, pola); Državna geodetska uprava 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

23. i 24. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu prazne tri crte 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na dvije crte upisano isto slovo 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

23. (2) 

____ RH postaje članica UN-a      _B_ međunarodno priznanje RH 

____ donesen Ustav RH       ____ započeli pregovori RH I EU 

_A_ proglašenje neovisnosti 

 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

24. (2) ___ Kupa         _A_ Orljava        _B_ Mura    ___ Una   ___ Bednja 
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Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 25. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena tri ili više odgovora ili je uz dva zaokružena 

odgovora najmanje još jedan korigiran 

0 bodova za svaki odgovor koji je korigiran, a zaokružena su dva odgovora 

1 bod za jedan zaokružen točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, 

korigiran ili nije zaokružen 

25. (2) 
b); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

26. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako je na karti zaokruženo bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

0 bodova za drugi odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran 

26. (2) 
Vidi prilog 1. (karta); Mirna 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

27. zadatak: 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

27. (2) 
Redoslijedom: Split; 2 (dva) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

28. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu prazna tri pravokutnika 

0 bodova za cijeli zadatak ako je u tri pravokutnika upisano isto slovo 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je u dva pravokutnika upisano isto slovo. 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je u pravokutniku upisano bilo što osim točnog odgovora 

ili je odgovor korigiran 

28. (3) 

Vidi prilog 1. (karta) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 

Prilog 1. 
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29. i 30. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran 

29. (1) 
Ravni kotari 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

30. (1) 
umjereno toplu vlažnu klimu s toplim ljetom 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

31. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu prazne četiri crte 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na dvije crte upisan isti odgovor  

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

31. (2) 
Vidi prilog 1. (karta) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

32. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran 

0 bodova za drugi odgovor ako je na karti označeno bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

32. (2) 
Spačva (Spačvanski bazen); Vidi prilog 1. (karta) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

33. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na dvije crte upisan isti odgovor 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

33. (2) 
Redoslijedom: Sisak; Karašica 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 
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34. i 35. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je upisano isto slovo na sve tri crte 

0 bodova  za ona dva odgovora u kojima je upisano isto slovo na dvije crte 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

34. (3) 
Redoslijedom: C; D; E 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

35. (3) 
Redoslijedom: D; A; B 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 

 

  

 

 

  


