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21. ŠKOLSKO/ OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE  

2014. GODINE 

 

6. 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.-3. zadatak: 

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

1. (1) tsunami (cunami) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

2. (1) 1 km2 (jedan kilometar kvadratni /četvorni)  
Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

3. (1) 1. 7. 2013. (1. srpnja 2013.) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

4.-10. zadatak: 

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

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

4. (2) Redoslijed nije važan: Kina, Indija 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  

5. (2) Redoslijedom: engleski; španjolski 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

6. (2) Redoslijedom: mulat; mestik 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  

7. (2) Redoslijedom: -2 ‰ (promila); pad 

 Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. Ne priznaje se prvi odgovor ako nije upisana 

mjerna jedinica. 

8. (2) Redoslijedom: (NP) Plitvička jezera; UNESCO 

 Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

9. (3) Redoslijedom: Saudijska Arabija; Izrael; Indija 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

10. (3) Redoslijedom: ljeto; ljetni monsun(i); (tropska) monsunska  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom   

11. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako je traženo slovo upisano u oba kružića ili ako je odgovor korigiran 

0 bodova za drugi odgovor ako su strelice ucrtane u smjeru od kopna prema moru ili prema obalama 

jugozapadne i jugoistočne Azije ili ako je odgovor korigiran 

11. (2) Vidi kartu 1 u prilogu!                                                                       

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
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                                                                          Karta 1 

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                         

12. i 13. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na sve 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 crte upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 

12. (3) Redoslijedom: Singapore (Singapur); 2; Malajski 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom   

13. (3) Redoslijedom: Sumatra; Java; Indonezija 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom   

14. zadatak: 

0 bodova za zadatak ako su na karti zaokružena dva ili više slova ili ako je odgovor korigiran 

14. (1) Vidi kartu 2 u prilogu!                                                                         Karta 2     

Točan odgovor boduje se s jednim bodom                                                     

 

  

 

                                           

                                                                                

 

 

 

  

15.-17. 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 ili je odgovor korigiran 

15. (2) ___Kaspijsko    _B_Aralsko   ___Balkaško    A_ Bajkalsko   ___Lop Nor 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

16. (2) __  Amur      A Brahmaputra        B Ganges      ___ Huang He      ___ Tigris 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

17. (2) ___ribolov      A industrija      ___ promet       ___trgovina       B školstvo 

 Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  

18. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako sjeverna obratnica nije podebljana u cijelosti ili ako su podebljane dvije ili 

više paralela  ili je odgovor korigiran  

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

18. (2) sjeverna obratnica (Rakova obratnica)                                                                     

  Vidi kartu 3 u prilogu!                                                                                                                

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom                                

 

 

 

 

 



 3 

 

                                                                                                       Karta 3 
                                                                          

    
                     

19. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako traženi zaljev nije kosim crtama ispunjen u cijelosti ili ako su na karti 

ispunjena dva i više zaljeva ili je odgovor korigiran   

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

19. (2) Arapsko-perzijski zaljev (Perzijski zaljev) 

Vidi kartu 3 u prilogu! 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  

20. i 21. 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 

20. (2) 1 Ind; 2 Sir Darja (Syr Darja, Syr-Darja) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom    

21. (2) A Južnokinesko (more); B Ohotsko (more) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  

22. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako su zaokružena dva ili više jezera ili je odgovor korigiran 

0 bodova za drugi odgovor ako je trokutić ucrtan na dva ili više mjesta na karti ili je odgovor korigiran 

22. (2) Vidi kartu 3 u prilogu!                                                                                                                                                

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

23. zadatak: 

 0 bodova za cijeli zadatak ako nisu prazna tri kvadratića  

 0 bodova za ona dva odgovora u kojima su u kvadratićima upisana dva ista slova 

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

23. (3) Vidi kartu 3 u prilogu! 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  

  24. i 25. 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 

24. (1) Redom zaokruženo: visokorazvijene; Japan  

Oba točna odgovora boduju se s jednim bodom  

25. (2) Redom zaokruženo: Azije; kršćanstvo; islam; hinduizam 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom  

26.- 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 točna odgovora 

1 bod za jedna zaokružen točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, korigiran ili  

nije zaokružen 

26. (2) a); b) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

27. (2) a); c) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

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

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

30. i 31. zadatak: 

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

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

30. (2) Redoslijedom: sjeverno; istočno 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

31. (3) Redoslijedom: 4; Sapporo; Hokkaido (Hokaido) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

32. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadataka ako su na karti brojevi upisani na tri ili više mjesta ili je uz upisana dva broja 

najmanje još jedan odgovor korigiran 

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

korigiran 

32. (2) Vidi karti 4 u prilogu! 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom                                         Karta 4  

                                                                                                         

33. zadatak: 

0 bodova za zadatak ako su zaokružene obje strelice ili ako je odgovor korigiran 

33. (1) Vidi kartu 4 u prilogu!                                                                                      
Točan odgovor boduje se s jednim bodom                                                                                            

34. i 35. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na tri i više crta upisano isto slovo 
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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 (jedno slovo) ili je 

odgovor korigiran 

34. (2) Redoslijedom: A; E; D; B 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom 

35. (2) Redoslijedom: B; A; C; E  

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom 

 


