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21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2014. GODINE 

5. RAZRED 

TOČNI ODGOVORI 

 

Bodovanje za sve zadatke:  - boduju se samo točni odgovori 

- dodatne upute navedene su za pojedine skupine zadataka 

Priznati i odgovore u zagradama te uvažiti napomene u zagradama. 

 

REDNI BROJ 

ZADATKA I 

BODOVI 

NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. i 2. zadatak 

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

korigiran. 

1. (2) Redoslijedom: 40, sjeverno, 80 istočno; sjevernom umjerenom 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2. (2) Redoslijedom: Sjeverna Amerika; žarkom (tropskom) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

3. zadatak 

0 bodova za prvi odgovor ako je isti broj upisan u dva ili sva tri kvadratića ili je uz točan odgovor 

najmanje još jedan korigiran. 

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

3. (2) Vidi kartu 1 u prilogu; Indijski (ocean) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 
4. zadatak 

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

korigiran. 

4. (2) Redoslijedom: Grenland; Sjeverna Amerika 

 Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 
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5. zadatak 

0 bodova za prvi odgovor ako je na karti označeno bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

0 bodova za drugi i treći odgovor ako je na obje crte upisan isti odgovor. 

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

korigiran. 

5. (3) Vidi kartu 1 u prilogu. 

Priznaje se odgovor ako je zaokružena samo jedna ili obje stupanjske oznake. 

Redoslijed nije važan: ekvator; polutnik 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

6. do 15. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na obje crte ili na sve tri crte upisan isti odgovor. 

0 bodova za svaki odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

6. (2) Redoslijedom: oceani; kontinenti 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7. (2) Redoslijedom: srednjoeuropsko; 17 (17:00) (sedamnaest) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

8. (2) Redoslijedom: sumračnica; dva (2) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. (2) Redoslijedom: topografskih; 500 

Svaka točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

10. (3) Redoslijedom: planeti; zvijezde; Mjesec 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

11. (2) Redoslijedom: kartografskim; tumač (legenda) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

12. (2) Redoslijedom: atlas; kartografi 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

13. (3) Redoslijedom: Sjevernjača (Polarna zvijezda, Polaris); Malog medvjeda  

 (Malih kola); sjever 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

14. (2) Redoslijedom: Australija; Azija 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

15. (2) Redoslijedom zaokružiti: uštap; mlađak 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

16. do 21. zadatak 

0 bodova ako su zaokružena dva ili više odgovora ili je uz točan odgovor najmanje još jedan korigiran. 

16. (1) Zaokruženo: b) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

17. (1) Zaokruženo: c) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

18. (1) Zaokruženo: a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

19. (1) Zaokruženo: a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

20. (1) Zaokruženo: d) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 
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21. (1) Zaokruženo: b) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

22. do 25. 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 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. 

22. (2) Zaokruženo: a); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

23. (2) Zaokruženo: c); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

24. (2) Zaokruženo: b), e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

25. (2) Zaokruženo: d); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

26. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako je u sva tri kvadratića na crtežu upisano isto slovo. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je isto slovo upisano u dva kvadratića na crtežu. 

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

odgovor korigiran. 

26. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidi crtež 1 u prilogu. Redom na crte: Neptun; Zemlja; Merkur 

Svaki točan povezani par odgovora (slovo na crtežu i pripadajuće ime planeta) boduje se s 

jednim bodom. 

 

 

 

27. zadatak 

0 bodova za prvi odgovor ako je u pravokutnik upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran. 

0 bodova za drugi odgovor ako je na obje crte upisan isti odgovor ili je odgovor nepotpun. 

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

korigiran.  

 

27. (3) Vidi crtež 2 u prilogu. 
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Redoslijedom: 365, 6 (šest); nagnutost (nagib, otklon) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

Drugi odgovor čine broj dana i broj sati. 

28. i 29. zadatak 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je zaokružen povezan točan i netočan pojam ili je odgovor korigiran. 

 

28. (2) Redoslijedom zaokruženo: obratnicu; duži; 6 mjeseci; 24 sata 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

Priznaju se i odgovori ako točni pojmovi nisu zaokruženi u cijelosti. 

29. (2)  Redoslijedom zaokruženo: polukružnice; jednake; stupanjska; tri 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

Priznaju se i odgovori ako točni pojmovi nisu zaokruženi u cijelosti. 

30. 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 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. 

30. (2) Zaokruženo: a); b) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

31. zadatak 

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

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

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

korigiran. 

 

31. (2) Redoslijedom: E; A; C; D 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

32. zadatak 

0 bodova ako je na crtu napisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

32. (2) Redoslijedom: datumska granica; 180 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

33. zadatak 

0 bodova ako je u pravokutnik upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 
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33. (1)  Vidi kartu 2 u prilogu. 

 
 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

34. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je u sva tri pravokutnika na karti upisan isti odgovor. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je isti odgovor upisan u dva pravokutnika na karti. 

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

korigiran 

34. (3) Vidi kartu 2 u prilogu. 

Azija; Sjeverna Amerika; Tihi ocean (Pacifički ocean; Pacifik) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

35. zadatak 

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

0 bodova za ona dva odgovora u kojima 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. 

35. (3)  Redoslijedom: samostan; crkva; špilja (spilja, pećina) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 


