
1 

 

 

21. ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2014. GODINE 
8. 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. 

         

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 još najmanje 

jedan korigiran 

(1)          1. c) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)          2. d) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)          3. a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)           4. a) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)           5. c) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(1)           6. b) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7. 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 na skici upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran  

(2)          7. jugo; vidi prilog 1                                                                        

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.                     Prilog 1 
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8. zadatak:  

0 bodova za prvi odgovor ako je na skici podebljano 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)          8. Vidi prilog 1; bura 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. do 11. 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: a) 1: 200 000; b) 30; c) 600 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(3)          10. Redoslijedom: Sniježnica; Konavle; fliš (flišne stijene)  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(3)          11. Redoslijedom: Crveno (jezero); Imotski; Modro (jezero) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

12. zadatak: 

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

0 bodova za drugi i treći odgovor ako je na geografskoj karti upisano bilo što osim točnog odgovora ili 

je odgovor korigiran 

(2)         12. Brač; vidi prilog 2 

1 bod = povezani par odgovora (Brač, 1)  

1 bod = točno upisan broj 2 u kružić   

13. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su na geografskoj karti zadana slova upisana dva i više puta ili su u bilo  

koja dva pravokutnika upisana ista slova  

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na geografskoj karti upisano bilo što osim točnog odgovora (jedno 

slovo) ili je odgovor korigiran 
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(2)          13. Vidi prilog 2 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

                                                                  Prilog 2 

14. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako je na geografskoj karti upisano bilo što osim točnog odgovora ili je zadani 

broj upisan na dva i više mjesta ili je odgovor korigiran 

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

korigiran 

(3)          14. Vidi prilog 2; Redoslijed nije važan: Ličko-senjska (županija), Zadarska (županija) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. Drugi odgovor čine točna imena dviju 

županija. 

15. i 16. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako je na geografskoj karti upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

zadano slovo upisano na dva ili više mjesta ili je odgovor korigiran 

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

korigiran 

(2)          15. Vidi prilog 2; Ploče; Neretvanski 

1 bod = povezani par odgovora (C, Ploče) 

1 bod = točno upisan odgovor na drugu crtu    
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(2)          16. Vidi prilog 2; redoslijedom: Cres; Krk 

1 bod = povezani par odgovora (4, Cres) 

1 bod = točno upisan odgovor na drugu crtu    

17. 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)          17. Redoslijedom: srpanj; prosinac  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

18. i 19. zadatak:  
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran  

(3)          18. Redoslijedom: Varaždinu; redoslijed nije važan: ožujak i svibanj (ožujak, svibanj) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(3)          19. Redoslijedom: heliograf; Šibenik; ispod 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

20. do 24. 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)          20. _A_ mlado stanovništvo         ___ muško stanovništvo              ___ staro stanovništvo               

___ zrelo stanovništvo           _B_ žensko stanovništvo 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          21. A_Moslavačka gora      __ Papuk      __ Petrova gora      __ Psunj     B_ Žumberačka gora  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          22. ____ Kali           _B_ Sali           ____ Split            ____ Šibenik            _A_ Zadar     

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          23. _B_ Cetina          _A_ Drava           ____ Krka           ____ Kupa         ____ Zrmanja 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          24. __ lesna zaravan          __ pobrđe          _A_ poloj         _B_ riječna terasa      __ gora           

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

25. do 30. 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)          25. b); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          26. d); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          27. c); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          28. c); e) 

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

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          30. b); c) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

31. do 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   

(2)          31. Redoslijedom: 38 ‰ (38 promila; trideset osam promila, trideset osam ‰); 15 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          32. Redoslijedom: nautičkih milja (morskih milja); 22,2 (22.2; priznati odgovore i ako piše 

slovima) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

(2)          33. Redoslijedom: umjetno; Ličko (polje) 

Svaki 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 

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)          34. Redoslijedom: E; C; D; B 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom.                         

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

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom.                         

  


