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20. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE  

2013. 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 

 
NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. do 6. zadatak:  
0 bodova za cijeli zadatak ako je na sve crte upisan isti odgovor   
0 bodovaza svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 
odgovor korigiran  

1. (3) Redoslijedom: kartografi; kartografija; globus 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

2. (2) Redoslijed nije važan: sjeverni umjereni; sjeverni hladni (sjeverni polarni) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

3. (3) Redoslijedom: galaktika (galaksija, Galaksija, Galaktika); Mliječna staza 
(Mliječni put, Kumovska slama, Kumova slama); 8 (osam) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

4. (2) Redoslijedom: datumska (granica); 180 (sto i osamdeset) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

5. (2) Redoslijedom: Oceanija; Australija 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

6. (3) Redoslijedom: ekvator (polutnik); redoslijed nije važan: 21.3. (19.3., 20.3.); 23.9. 
(22.9.) 
Napomena: priznati točne odgovore i ako su datumi napisani riječima. 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

7. zadatak: 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je u traženi prostor na karti upisano bilo što osim točnog 
odgovora (traženo slovo) 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je  
odgovor korigiran 

7. (2) Azija; vidi kartu 1 u prilogu 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
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8. 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 zaokružen točan i netočan odgovor, sva tri odgovora ili je 
odgovor korigiran 

8. (2) Redoslijedom: Tihi (Pacifički, Veliki); zaokruženo Ferdinand Magellan 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

9. do 12. 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 

9. (2) b), c) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

10. (2) a), e) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

11. (2) c), d) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

12. (2) b), c) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

13. 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 u paru zaokružen točan i netočan odgovor ili je odgovor 
korigiran 

13. (2) Redoslijedom: pomorske (nautičke); zaokruženo detaljnih 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

14. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako su u traženi prostor na karti upisani isti odgovori  (ista slova) 

0 bodova za odgovor u kojem je u traženi prostor na karti upisano bilo što osim točnog odgovora 
ili je odgovor korigiran                                                                                                                                          
1 bod za jedan točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno upisan, nije upisan ili je 
korigiran 

14. (2) Vidi kartu 2 u prilogu 
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Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

15. zadatak: 
0 bodova za prvi odgovor ako je na karti zaokruženo bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran ili nije ništa zaokruženo 

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

15. (2) Vidi kartu 2 u prilogu; brojčano (numeričko) (priznati i odgovor upisan velikim 
početnim slovom) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

16. i 17. 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 

16. (2) b); e) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

17. (2) a); c) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

18. 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 u paru zaokružen točan i netočan odgovor ili je odgovor 
korigiran 
     18. (2) Redoslijedom: 6, 22; zaokruženo istočno  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

19. zadatak:   
0 bodovaza prvi odgovor u kojem je na kartipodebljano bilo što osim točnog odgovora (tražena 
paralela) 
0 bodova za drugi odgovor ako je na obje crte upisan isti odgovorili je odgovor korigiran ili je 
upisano bilo što osim točnog odgovora 
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     19. (2) Vidi kartu 3 u prilogu;  redoslijedom: 45, sjeverno 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 
20. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je upisano isto slovo na tri i više crta  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima 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             

20. (2) B,  
D,  
E, 
A 
Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom 

21. i 22. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je na obje crte ili tri i više krugova upisan isti odgovor   
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu ili u krug upisano bilo što osim točnog odgovora ili 
je odgovor korigiran 

21. (2) 
 

Redoslijedom: Veliki medvjed (Velika kola); Mali medvjed (Mala kola) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

22. (2) Vidi sliku 1 u prilogu 
Napomena: priznati točan odgovor i ako su upisana velika ili mala početna slova 
hrvatskih naziva. 
Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom 
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23. zadatak: 
0 bodova za prvi odgovor ako je 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                                                                                                                                                          

23. (2) Vidi sliku 1 u prilogu; Sjevernjača 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

24. 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  

24. (3) Redoslijedom: špilja (spilja, pećina); most; samostan (manastir) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

25. do 27. zadatak:  
0 bodova ako su zaokružena dva ili više odgovora ili je uz točan odgovor najmanje još jedan 
korigiran 

25. (1) b) 
Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

26. (1) c) 
Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

27. (1) d) 
Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

28. do 30. zadatak:  
0 bodova za odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran  
     28. (1) 15 (petnaest) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
29. (1) sumračnica 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
     30. (1) atlas 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
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31. zadatak: 
0 bodova za prvi odgovor ako je na karti upisano 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 

31. (2) Vidi kartu 4 u prilogu; sjevernim hladnim (sjevernim polarnim) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 
32. 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  

32. (3) Redoslijedom: 20 južno, 60 zapadno; 30 sjeverno, 80 istočno; Južna Amerika 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

33. zadatak: 
0 bodova za prvi odgovor ako je na karti ispunjeno 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 

33. (2) Vidi kartu 4 u prilogu; Afrika 
Napomena: označen treba biti i otok Madagaskar. Priznati odgovor ako kose crte 
prelaze u okolne oceane. 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

34. 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  

34. (3) Redoslijed nije važan: Indijski; Atlantski; redoslijedom: Antarktika 
Napomena: ne priznati odgovor Antarktik 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
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35. 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 

35. (2) Redoslijedom: prva četvrt; uštap (puni mjesec); mlađak; zadnja (druga) četvrt 
Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom 


	Priznati i odgovore u zagradama te uvažiti napomene u zagradama

