
 
ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2012. GODINE  

7. RAZRED 
TOČNI ODGOVORI  

 
 
Bodovanje za sve zadatke:  - boduju se samo točni odgovori (čestice) 
                                               - 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 TO ČNI ODGOVORI 

1.  zadatak:     
0 bodova ako je upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 
1. (1) 73,27 st/km² (73,26 st/km²) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
2. i 3. 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 ako je na crtu napisano bilo što osim točnog odgovora (jedno slovo) ili 
je odgovor korigiran 
2. (2) _A_ Rotterdam     _B_ Den Haag     ____ Amsterdam    ___ Maastricht     ____  Utrecht 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
3. (2) _B_  Wales   _A_ Sjeverna Irska ____Engleska    ____Škotska  ____Republika Irska 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
4. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je isti broj ili slovo upisan na sve crte  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima su upisani isti brojevi ili slova na dvije crte 
0 bodova za svaki odgovor ako je na crtu napisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
4. (2) Redoslijedom: A; 1; C; B 

Bilo koja dva ispravno upisana odgovora boduju se s jednim bodom. 
5. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je isto slovo upisano na sve crte  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima su upisana ista slova na dvije crte 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
5. (2)  

 
 
 
 
 
 
 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 



6. do 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 
6. (2) Redoslijedom: Belgiji; Antwerpen 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
7. (2)  Redoslijedom: Francuskom; knez 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
8. (2) Redoslijedom: Švicarskoj; Sjeverno  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
9. (2) Redoslijedom: Golfska; Barentsovom 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
10. (1) konurbacija 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
11. (2) Redoslijedom: zapadni (glavni zapadni); umjereno topla vlažna (Cf, Cfb) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
12. (2) Redoslijedom: Seine (Seina); Garonne (Garonna) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
13. (2) Redoslijed nije važan: litoralizacija; pomorski 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
14. do 18. zadatak: 
0 bodova za svaki odgovor koji je korigiran ili su u paru zaokružena oba pojma napisana kosim 
slovima te ako su pojmovi označeni na bilo koji drugi način osim zaokruživanjem. 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
14. (2) Redoslijedom: odljev mozgova (brain drain); zaokruženo Moldaviju 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
15. (2) Redoslijedom: ugljen; zaokruženo nafta i zemni plin 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
16. (3) Redoslijedom: Sjevernog mora; polder(i); zaokruženo Amsterdam 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
17. (2) Redoslijedom: Marseille; zaokruženo Lionskom 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
18. (2) Redoslijedom: dobi i spolu (spolu i dobi, dobno-spolnom sastavu, dobno-spolnoj 

strukturi); zaokruženo povećava 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

19. do 21. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena 2 ili više odgovora ili je uz jedan odgovor najmanje još 
jedan korigiran 
19. (1) e 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
20. (1) a 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
21. (1) C 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 



22. do 24. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena 3 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) a; e 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
23. (2) c; e 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
24. (2) a; d 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
25. i 26. zadatak: 
0 bodova za odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 
0 bodova za svaki odgovor (česticu) koja je korigirana 
25. (2) Redoslijedom: klif (strmac)  

zaokruženo: a 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

26. (2) Redoslijedom: Euroazijska; 
zaokruženo: C 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

27. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je upisan isti odgovor u tri i više polja za odgovore 
0 bodova za ona dva odgovora u kojima su upisani isti odgovori u dva polja za odgovore 
0 bodova za svaki odgovor ako je u polja za odgovore upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 
odgovor korigiran 
27. (2) U pojedinom prikazu redoslijed mora može biti i obrnut. 

 

 
Svaki točan par odgovora boduje se s jednim bodom. 

28. i 29. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je upisano isto slovo ili isti broj na sve tri crte 
0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije crte upisano isto slovo ili isti broj  
0 bodova za svaki odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran               
28. (3) Redoslijedom: 

2A (A2) 
3C (C3) 
1B (B1) 
Svaki točan par odgovora boduje se s jednim bodom. 

29. (3) Redoslijedom: 
1A (A1) 
3B (B3) 
2C (C2)  
Svaki točan par odgovora (slovo i broj) boduje se s jednim bodom 



30. i 31. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je upisano isto slovo na tri i više crta  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima su upisana ista slova na dvije crte 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
30. (3) Redoslijedom:C; D; A  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
 

31. (3) Redoslijedom:A; B; E  
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
 

32. zadatak: 
0 bodova za odgovor ako je u kvadratić upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 
0 bodova za cijeli zadatak ako je upisano isto slovo u tri ili više kvadrata 
32. (3) 

 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
 

33. zadatak:     
0 bodova za svaki odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
33. (1) La Manche (Channal; Kanal);  

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
 

34. 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 
 
34. (2)  Redoslijedom: Botnički; Norveško 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
 



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 
35. (2) Redoslijedom: njemački; valonski (francuski); 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  
  


