
 

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

GODINE 

8. 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 

         

BODOVI I REDNI 

BROJ ZADATKA  
NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. do 6. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena dva i više odgovora ili je uz jedan odgovor još jedan korigiran 

1          1. a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

1          2. c) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

1          3. c) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

1           4. a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

1           5. c) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

1           6. a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7. do 9. zadatak: 

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

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su na dvije crte upisani isti odgovori  

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

3          7. 1 Vuka; 2 Dunav; 3 Drava 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

3          8. Redoslijedom: Slavonskog Broda; Jasinje; Jelas polje 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

3          9. Redoslijedom: Sava; Slovenija; Srbija 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

10. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak 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   

2          10. Redoslijedom: Baranja; Srijem 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

11. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su na crtu upisani nazivi triju i više mjeseci 

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

1 bod za jedan točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno upisan ili korigiran 

2         11. Redoslijed nije važan: srpanj, kolovoz (srpanj i kolovoz) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

12. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su na crtu upisani nazivi četiriju i više mjeseci     

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



1 bod za jedan točan odgovor bez obzira jesu li druga dva odgovora netočno upisana ili korigirana 

3          12. Redoslijed nije važan: ožujak, travanj, studeni (ožujak, travanj i studeni) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

13. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak 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   

2          13. Redoslijedom: proljeće; jesen 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

14. do 18. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu tri prazne crte ili su na bilo koje dvije crte upisana ista slova  

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

odgovor korigiran 

2          14. _B__ Cetina           __A_ Drava           ____ Kupa           ____ Neretva            ____ Sava 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2          15. ___ Biokovo     ___ Ćićarija      ___ Velika Kapela      _A__ Plješivica      _B__ Učka 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2          16.  _B__ Dubrovnik         ____ Ploče          ____ Split          ____ Šibenik           _A_ Zadar     

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2          17. _B_ Banovina    ____ Baranja     ____ Kordun        ____ Moslavina      _A_ Podravina 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2          18. _A_ 7'30'' x 7'30''        ___ 15' x 15'       _B_ 30' x 30'       ___ 1º x 1º     ___ 1º30' x 1º30' 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

19. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak 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   

2          19. 20 sjeverne širine; 40 zapadne dužine (40 zapadne dužine; 20 sjeverne širine) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

20. zadatak: 

0 bodova za odgovor na karti ako je ucrtano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 

0 bodova za odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran   
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2          20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidi prilog 1; Tihi (Tihi ocean, Veliki, Veliki ocean, Pacifik, Pacifički ocean) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 

 

 

                                                 Prilog 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. zadatak: 

0 bodova za svaki odgovor na karti ako je ucrtano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 

2          21. Vidi prilog 1 

Po jedan bod za svaki točno ucrtan kružić na karti i upisano pripadajuće slovo.   

22. zadatak: 

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

2         22. Redoslijedom: B; osojna 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

23. zadatak: 

0 bodova za dio odgovora u kojem 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   

0 bodova za odgovor na skici ako je podebljano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 
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3          23. Redoslijedom: ekvidistanca (ekvidistancija); 10 m (priznati i ako piše u drugim 

mjernim jedinicama npr. 0,01 km); vidi prilog 2                                           

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.                                 Prilog 2                    

 

 

  

 

 

 

 

24. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na obje crte nacrtan isti topografski znak       

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

2          24. 

;    Redoslijedom:                                  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

25. do 29. 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 

2          25. a); c) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2          26. c); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2          27. a); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2          28. c); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

2          29. a); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

30. zadatak: 

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

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su na dvije crte upisani isti odgovori  

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

3          30. Redoslijedom: ekvator (polutnik); sjeverna ili južna (južna ili sjeverna); fi (φ) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

1 bod = ekvator (polutnik) 

1 bod = sjeverna ili južna 

1 bod = fi 

31. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak 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   

2          31. Redoslijedom: niže; zime 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

32. do 35. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je isti odgovor upisan dva i više puta       



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

2          32. Redoslijedom: Osijek, 7 (sedam);                 Ploče, 5 (pet) 

Svaki povezani par odgovora boduje se s jednim bodom. 

2          33. Redoslijedom: 59;                    Splitu, 4 (četiri) 

1 bod = točno upisan broj prometnog pravca 

1 bod = povezani par odgovora (Split, 4)  

34. i 35. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak 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   

2          34. Redoslijed nije bitan: 70 (sedamdeset); 63 (šezdeset tri) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2          35. Redoslijedom: 1 (jedan); Rijeka (luka Rijeka) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 


