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22. DRŽAVNO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2015. GODINE 
5. RAZRED 

                                                                TOČNI ODGOVORI 

Bodovanje za sve zadatke: - boduju se samo točni odgovori. 

                                              - dodatne upute o bodovanju nalaze se u tablici s točnim  

                                                odgovorima. 

U ispravljanju ispita priznaju se i odgovori u zagradama te uvažavaju napomene u 

zagradama. 

REDNI 

BROJ 

ZADATKA I 

BODOVI 

       NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na sve tri 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 crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

1. (3) Redoslijedom: vjetroelektrana; hidroelektrana; solarna elektrana 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2. do 4. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako 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 

2. (1) Pag 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

3. (2) Redoslijedom: Cetina; Jadranskog(a) mora 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

4. (2) Redoslijed nije bitan: Drava; Dunav 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

5. zadatak 

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

korigiran 

0 bodova za odgovor ako je zaokružen povezan točan i netočan pojam ili je odgovor korigiran 

5. (2) Velebit;  zaokruženo mladim ulančanim planinama 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

6. do 12. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na svim crtama 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 crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

6. (1) razvodnica (vododjelnica) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7. (1) pasati 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

8. (2) Redoslijedom: ekliptika; 66,5 (66 i pol) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. (2) Redoslijedom: Amazona; Sava 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

10. (3) Redoslijedom: plima, oseka; Fundy; Sjeverna Amerika 
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Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. Prva dva odgovora čine jedan 

povezani odgovor. 

11. (1) višu 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

12. (3) Redoslijedom: Marijanska brazda (Marijanski jarak); Tihom; 

podvlačenjem 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

13. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako su u dva ili sva tri isječka upisana ista slova ili je uz dva 

upisana odgovora još najmanje jedan korigiran  

0 bodova za svaki odgovor u kojem je u odgovarajuće dijelove dijagrama upisano bilo što 

osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran  

13. (2) Vidi prilog 1. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

Prilog 1.                        

14. zadatak 

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

odgovor korigiran 

0 bodova za odgovor u kojem je na crtež upisano bilo što osim točnog odgovora ili su odgovori 

upisani na dva ili više mjesta ili je uz jedan upisani odgovor još najmanje jedan odgovor 

korigiran 

14. (2) (Zemljina, zemljina) kora; Vidi prilog 2. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

Prilog 2. 

 
15. do 17. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena tri ili 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 točan odgovor bez obzira da li je drugi odgovor netočan, korigiran ili nije 

zaokružen 

15. (2) a); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

16. (2) b); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 
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17. (2) b); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

18. i 19. zadatak 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je zaokružen povezan točan i netočan pojam ili je odgovor 

korigiran 

18. (2) Redoslijedom zaokruženo: Bajkalsko; Rusiji; tektonskog; slatka 

Priznaju se i odgovori ako točni pojmovi nisu zaokruženi u cijelosti. 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

19. (2) Redoslijedom zaokruženo: manje; niskih; prerije; žitnice 

Priznaju se i odgovori ako točni pojmovi nisu zaokruženi u cijelosti. 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

20. i 21. 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 

20. (2) __B_ mraz    __ _ tuča      __A_ rosa   ___ magla  ___ inje 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

21. (2) ___ galaksija   ___ planet    ___ zvijezda     __A_zviježđe    _B_ mjesec 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

22. i 23. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena tri ili 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 točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, korigiran ili 

nije zaokružen 

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

23. (2) b); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

24. do 26. zadatak 

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

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

odgovor korigiran 

24. (2) Redoslijedom: A; B (a; b) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

25. (2) Redoslijed nije bitan: svibanj; prosinac 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

26. (2) Redoslijedom: prašumsku; umjereno toplu (vlažnu) (umjereno toplu 

/vlažnu/ klimu s toplim ljetom, umjereno toplu /vlažnu/ klimu s vrućim 

ljetom) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

27. i 28. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na svim crtama upisano isto slovo ili broj 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije crte upisano isto slovo ili broj 

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

odgovor korigiran ili nepotpun 

1 bod za svaki točan odgovor (točno slovo i broj)  bez obzira jesu li drugi odgovori netočni ili 

korigirani ili nisu upisani 
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27. (3) Redoslijedom: C5 (5C) 

                        A2 (2A) 

                        E1 (1E) 

Svaki točan par odgovora (slovo i broj) boduje se s jednim bodom. 

28. (3) Redoslijedom: A5 (5A) 

                        C3 (3C) 

                        D1 (1D) 

Svaki točan par odgovora (slovo i broj) boduje se s jednim bodom. 

29. do 31. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako su na dvije ili tri crte upisani isti odgovori 

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

odgovor korigiran 

29. (3) Redoslijedom: Atacama; Sahara; Gobi 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

30. (1) Humboldtova (Humboldtova morska struja) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

31. (2) Redoslijedom: Arabija (Arapski poluotok); Labrador (poluotok 

Labrador) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

32. zadatak 

0 bodova za svaki odgovor u kojem su na kartu upisana najmanje dva ista odgovora (ista 

slova) ili je  na odgovarajuće mjesto upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran 

32. (2) Vidi prilog 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

33. do 35. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na svim crtama upisan isti odgovor 

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

33. (1) 1:500 000 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

34. (2) Redoslijedom: lijevi; Pleternica 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

35. (2) Redoslijedom: Papuk; Nova Gradiška 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 


