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21. DRŽAVNO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2014. GODINE 
8. RAZRED 

TOČNI ODGOVORI I SUSTAV BODOVANJA 
 

 

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 najmanje još jedan 

korigiran 

(1)          1. b) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)          2. a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)          3. d) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)           4. a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)           5. d) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)           6. d) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7. 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. Redoslijedom: Cetina – Podgrađe (Cetina); Drava – Donji Miholjac (Drava); Sava – 

Slavonski Brod (Sava) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

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

(3)          8. Redoslijedom: kišno-snježni; snježno-kišni; kišno-snježni 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. i 10. 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)          9. Redoslijedom odozgo prema dolje: Čepićko (polje), (Čepić-polje, Čepić polje); Gacko 

(polje); Krbavsko (polje) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.          

(3)          10. Redoslijedom: Vela vrata; Brestova; Porozina  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 
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10. do 14. 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)          11. Redoslijedom: Zrmanja; Novigradsko  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          12. Redoslijedom: Bijele i Samarske stijene; Velika Kapela 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          13. Redoslijedom: Vir; Nin 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          14. Redoslijedom: Vukomeričke gorice; Petrova gora 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

15. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako je na geografskoj 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 

(2)          15. Vidi prilog 1; (NP, Nacionalni park) Sjeverni Velebit 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.                      Prilog 1 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

16. do 20. 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)          16. ____ Brač            _A_ Hvar            _B_ Korčula            ____ Lastovo            ____ Vis 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 

    X 
 

▲ 
 X 
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(2)          17. __ Delnička vrata    __ Mali Alan    _A_ Oštarijska vrata    _B_ Prezid   __ Veliki Alan 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          18. _A_ Biševo          _B_ Brač           ____ Hvar           ____ Korčula             ____ Vis 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          19. __ NP Brijuni      __ NP Kornati      _B_ NP Krka      _A_ NP Mljet    __ NP Paklenica 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          20. _A_ Đeletovci           ___ Đakovo           ___ Glina        ___ Miljana       _B_ Molve 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

21. 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)          21. Redoslijedom: 98,3 % (98,3 posto); 1991. 

Ne priznaje se prvi odgovor ako nije upisana pripadajuća mjerna jedinica. 

Ne priznaje se drugi odgovor ako nije upisana točka. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

22. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na obje gornje ili obje donje 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)          22. Redoslijedom: smeđe (tlo)                                 crvenica (crljenica) 

                        okolica Lipika                            okolica Rovinja 

Svaki povezani par odgovora boduje se s jednim bodom. 

23. do 26. 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)          23. b); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          24. c); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          25. c); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          26. d); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

27. zadatak: 

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

(3)          27. Redoslijedom: (o)pada; raste; raste 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

28. 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)          28. Redoslijedom: Cres; Dugi otok; Pelješac 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

29. 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   
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(2)          29. Redoslijedom: Gacka; pastrva 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

30. i 31. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na  tri i više crta upisano isto slovo 

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  

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

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom.                         

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

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom.                         

32. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu prazna dva kružića ili su u kružiće upisana najmanje tri ista odgovora (ista 

slova) 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su u dva kružića upisani isti odgovori (ista slova) 

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

odgovor korigiran 

(2)          32. Vidi prilog 2 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.                                                            

                                                                       Prilog 2 

 
33. do 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)          33. Redoslijedom: Varaždinske Toplice; Ludbreg 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          34. Đakovo: 4 B (B 4; 4, B; B, 4); Kutjevo: 3 D (D 3; 3, D; D, 3) 

Svaki povezani par odgovora boduje se s jednim bodom. 

(2)          35. Redoslijedom: C, 7 (sedam); Banski dvori 

1 bod = povezani par odgovora (C, 7)  

1 bod = točno upisan odgovor na treću crtu    

  


