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ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2015. 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. do 3. 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  

1. (2) 
Redoslijedom: A; C  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

2. (2) 
Redoslijedom: B; Nigerija                                                                                                               

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

3. (2) 
Redoslijedom: Ganges (Ganga); Varanasi (Benares)                                                                                                        

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

4. do 6. zadatak 

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

4. (1) 
tanker 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

5. (1) 
suahili (swahili, svahili) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

6. (1) 
Jerihon 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 7. do 10. 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 jedan zaokružen točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, korigiran ili  

nije zaokružen  

7. (2) 
a); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

8. (2) 
c); d) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. (2) 
a); b) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

10. (2) 
c); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

11. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružene dvije ili više strelica ili je uz jedan zaokruženi odgovor 

najmanje još jedan odgovor korigiran  

11. (1) 
Vidi kartu 1.     

Točan odgovor boduje se s jednim bodom.                                      Karta 1               
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12. do 14. 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 

12. (2) 
Redoslijedom: Kongo; atlantski (slijev, Atlantski slijev) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

13. (2) 
Redoslijedom: Volta; Gana 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

14. (2) 
Redoslijedom: Modri (Plavi) Nil; Etiopsko (Etiopsko-somalijsko) visočje 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

15. zadatak 

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 

0 bodova za odgovor u kojem su na karti ispunjene dvije ili sve tri strelice ili je odgovor korigiran 

15. (3) 

Redoslijedom: Benguelska (Bengvelska); Mozambička 

Vidi kartu 1. 

  Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

16. i 17. zadatak 

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

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

0 bodova za odgovor ako je na karti traženi pojam ucrtan na dva ili više mjesta ili je odgovor korigiran. 

16. (1) 
Vidi kartu 1. 

  Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

17. (2) 

(rt, Rt) Agulhas (Agulhaški rt) 

Vidi kartu 1. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

18. i 19. zadatak 

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 

0 bodova za odgovor u kojem je na karti u kružićima upisan isti odgovor na dva ili više mjesta ili je odgovor 

korigiran 

18. (3) 

Redoslijedom: zenitne kiše (padaline); tropske kišne šume (prašume) 

Vidi kartu 1. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

19. (2) 
Masai 

Vidi kartu 1. 
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Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

20. do 23. 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 

20. (2) 
  ___ Iran     _A_ Filipini ___ Indija    ___ Indonezija    _B_ Kina 

 Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

21. (2) 
 _B_30 mil. km2       ____35 mil. km2    ____ 40 mil. km2     _A_45 mil. km2    ____55 mil. km2       

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

22. (2) 
_A_ Republika Južna Afrika   ____Maroko      _B_ Alžir    ____Libija      ___ Namibija                                                                  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

23. (2) 
 _B_ Kenija    _A_Republika Južna Afrika   ___ Namibija   ___Tanzanija    ___Zambija 

 Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

24. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako su u sva tri retka u jednom stupcu upisani isti netočni ili točni pojmovi 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su u dva retka u jednom stupcu upisani isti odgovori (isti pojmovi) 

0 bodova za svaki odgovor ako je u retku u tablici upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor  

korigiran 

24. (3) 

 
 

Jedan bod za točno upisan pojam u prvi stupac tablice i u istom redu točno upisan pojam u 

drugi stupac tablice. 

Vrednuju se samo odgovori u tablici bez obzira na označavanje pogrešnih pojmova u tekstu. 

Priznaju se točni odgovori bez obzira na redoslijed upisivanja u tablicu. 

NETOČAN POJAM TOČAN POJAM 

C A 

portugalska britanska (UK) 

1987. 1997. 

25. i 26. 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 

25. (2) 
Redoslijedom: E; D; C; B 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

26. (2) 
Redoslijedom: A; C; B; D 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

27. i 28. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na 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 

27. (3) 
Redoslijedom: Thar; Assamska (Assam, Asam); Palk 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

28. (2) 
Redoslijedom: delta; Bangladeš 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 29. 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 

29. (3) 
Redoslijedom: 2; 1; 4 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

30. zadatak 

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

0 bodova za odgovor ako nije traženi pojam na karti podebljan u cijelosti, podebljana su dva ili više područja  
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ili je odgovor korigiran 

30. (2) 

D 

Vidi kartu 2. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.                                           Karta 2                                                                                                                       

                                                                              
 

 31. i 32. zadatak 

 0 bodova za svaki odgovor u kojem je u paru zaokružen točan i netočan pojam ili je odgovor korigiran te 

ako su pojmovi označeni na bilo koji drugi način osim zaokruživanja 

31. (2) 

Redom zaokruženo:  

Kaffa; Etiopije 

engleski; kršćanstvo                       

Svaka dva točna odgovora u jednom redu boduju se s jednim bodom. 

Priznaju se točni odgovori ako pojmovi nisu zaokruženi u cijelosti. 

32. (1) 

Redom zaokruženo: 1869.; Port Said                        

Oba točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

Priznaju se točni odgovori ako pojmovi nisu zaokruženi u cijelosti. 

33. zadatak 

 0 bodova za cijeli zadatak ako nisu prazna dva kružića ili su u dva kružića upisana dva slova 

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

korigiran 

33. (2) 

Vidi kartu 3.      

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.                               Karta 3    

                                                                               
  

34. 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  

34. (3) 
Redoslijedom: Taipei; 4; 2 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 
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35. zadatak 

0 bodova za odgovor ako nije traženi pojam na karti podebljan u cijelosti, podebljana su dva ili više područja 

ili je odgovor korigiran 

0 bodova za odgovor ako nije traženi pojam na karti zaokružen, zaokružena su dva ili više područja ili je  

odgovor korigiran 

35. (2) 
Vidi kartu 3. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 


