
DRŽAVNO  NATJECANJE  IZ GEOGRAFIJE 2012. 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. do 6. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su na obje ili sve tri crte upisani isti odgovori  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima su na obje crte upisani isti odgovori. 
0 bodova za svaki odgovor  u kojem je na crtu  upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran. 

1. (3) Redom: svibnju; 182 cm (181cm; 183cm; 184 cm); topljenje snijega 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

2. (2) Redom: ožujak; ljeto 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

3. (2) Redom: depresija (potolina); Mrtvo more 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

4. (2) Redom: rosa; mraz 
Jedan bod za svaki točan odgovor 

5. (2) Redom: kišomjer; 300 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

6. (2) Redom: nafta; voda 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

7.  i  8. zadatak 
0 bodova za odgovor u kojem je na crtu upisano ili na crtežu označeno bilo što osim točnog odgovora ili je 
odgovor korigiran ili zadatak nije riješen prema uputi. 

7. (2) Vidi prilog 1 
 Dunava (rijeke Dunav) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 



PRILOG 1 
8. (2) Vidi prilog 1 

Mura 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

9.  zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su na dvije crte upisana ista slova ili ista reljefna uzvišenja 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 

9. (2) Redom: A; Ivančica (Ivanšćica, Ivanščica) 
              B; Učka 
Jedan bod za svaki točan par odgovora. 

10.  zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su na tri i više crta upisani isti odgovori 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 

10. (2) Redom: 2; Vransko jezero  
             Jezero Peruča  (Peruča; Peručko jezero; Peruća; Perućko jezero; Jezero    
             Peruća ); Cetini 
Jedan bod za svaki točan par odgovora. 

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

11. (2) Kopački rit 
Jedan bod za točan odgovor. 



12. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su na sve tri crte upisani isti nazivi vegetacije ili isti tipovi klime 
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.  

12. (3) 1. fotografija – redom: tajga (crnogorična šuma); snježno-šumska (klima) (borealna) 
2. fotografija – redom: makija (sredozemna šikara); sredozemna (klima) 
(mediteranska) 
3. fotografija – redom: savana; savanska (klima) 
Jedan bod za svaki međusobno povezan par točnih odgovora. 

13. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako nisu četiri kružića prazna ili su upisana dva ista slova ili je uz dva upisana 
odgovora još najmanje jedan korigiran 
0 bodova za svaki odgovor koji nije u skladu s rješenjem, koji nije upisan ili je izvršena korekcija, a upisana 
su dva odgovora 
1 bod za odgovor bez obzira je li drugi odgovor  upisan ili je netočno upisan ili je korigiran 

13. (2) Vidi prilog 2 

PRILOG  2 
 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

14. do 16. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su na svim crtama upisani isti odgovori 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 

14. (3) 10; južno; 170; zapadno; (ne priznati odgovor ako je strana svijeta pisana kraticom) 
žarkom 
Tihom (Velikom; Pacifičkom) 
Jedan bod za svaki točan odgovor 

15. (2) Redom: -1 ⁰C (-2 ⁰C) 
             studeni  
Jedan bod za svaki točan odgovor. 



16. (2) Redom: umjereno toplu; umjerenih; 
              listopadne (bjelogorične); stepe 
Jedan bod za svaki točan par odgovora. 

17. do 21. zadatak 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je zaokružen povezan točan i netočan pojam ili je odgovor korigiran te 
ako su pojmovi označeni na bilo koji drugi način osim zaokruživanja. 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 

17. (2) Bajkalsko (jezero); zaokruženo tektonsko 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

18. (2) troposfera; zaokruženo ekvatoru 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

19. (2) preglednih; zaokruženo tematskim 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

20. (2) savanska; zaokruženo visoke temperature 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

21. (2) revolucija (ophodnja); zaokruženo nejednako trajanje dana i noći 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

22. i 23. zadatak 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je zaokružen povezan točan i netočan pojam ili je odgovor korigiran 

22. (2) svjetsko; 61%; sredozemna; Karipsko 
Jedan bod za bilo koja dva točna odgovora. 

23. (2) nižu; nižu; sušnija; stalni vjetrovi 
Jedan bod za bilo koja dva točna odgovora. 

24. i 25. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena dva i više odgovora ili je uz jedan odgovor najmanje još jedan 
korigiran ili je zaokruženo bilo što osim točnog odgovora. 

24. (1) a) 
Jedan bod za točan odgovor. 

25. (1) b) 
Jedan bod za točan odgovor. 

26. do 29. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su na obje crte upisani isti odgovori. 
0 bodova za svaki odgovor  u kojem je na crtu  upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran. 

26. (1) krškom 
Jedan bod za točan odgovor. 

27. (2) Redom: sige; škrape 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

28. (2) Redom: 21. prosinac (21.12.; 20. prosinac; 20.12.; 22. prosinac; 22.12.);                   
              južnu obratnicu 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

29. (2) Redom: zima; južnoj polarnici 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

30. i 31. zadatak 
0 bodova za odgovor ako je na crtu upisano ili na crtežu označeno bilo što osim točnog odgovora ili je 



odgovor korigiran ili nije riješen prema uputi. 
30. (3) Redom: sumračnica; dva (2); vidi prilog 3 (ucrtana sumračnica treba biti donekle ravna 

i spajati polarnice prema prikazu) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     PRILOG  3 
 

31. (1) Vidi prilog 3 
Jedan bod za točan odgovor. 

32. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako je na svim crtama upisano isto slovo.  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na crtu upisano isto slovo. 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran. 

32. (3) B 
D 
F 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

33. 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. 

33. (2) Redom: razmicanje (spreading); oceanski hrbat (srednjooceanski; Srednjoatlantski 
hrbat; Središnji atlantski hrbat) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

34. zadatak 
0 bodova za odgovor ako je na crtežu označeno bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran ili 
nije riješen prema uputi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



34. (1) Vidi prilog 4 
Jedan bod za točan odgovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG  4 
 

35. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako su u sva tri retka u jednom stupcu upisane iste pogrešne ili ispravne riječi. 
0 bodova za ona dva odgovora u kojima su u dva retka u jednom stupcu upisani isti odgovori (iste riječi). 
0 bodova za svaki odgovor ako nije zaokružena tražena riječ i u retku u tablici je upisano bilo što osim 
točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

35. (3) Zaokružiti: plinovite, Uran, treći 
 

POGREŠNA  RIJEČ ISPRAVNA  RIJEČ 

plinovite stjenovite (kamenite) 

Uran Neptun 

treći drugi 

 
Jedan bod za svaki ispravno zaokružen pojam u tekstu, isti pojam upisan u prvi stupac 
tablice i u istom retku ispravno upisan pripadajući pojam u drugi stupac. 

 


	Priznati i odgovore u zagradama te uvažiti napomene u zagradama.

