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23. DRŽAVNO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2016. GODINE 

5. RAZRED 

TOČNI ODGOVORI 

 

Bodovanje za sve zadatke:   - boduju se samo točni odgovori (čestice) 

                                        - 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: 45, sjeverno; 45, južno 

Svaki par točnih odgovora boduje se s jednim bodom. 

2. (2) 
Redoslijedom: 19; 20 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

3. (2) 

Zaokruženo: veću; 380 grama (g) (0,38kg) (0.38kg) 

Ne priznaje se odgovor bez mjerne jedinice. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

4. zadatak 

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

4. (1) 

11 °C 

Ne priznaje se odgovor bez mjerne jedinice. 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

5. i 6. 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. 

5. (2) 

Redoslijedom: vjetromjer (anemometar); brzina (snaga, jačina) vjetra (brzina strujanja 

zraka) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

6. (2) 
Redoslijedom: seizmograf; snaga (jačina) potresa 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je isto slovo upisano u sva tri dijela kruga. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je isto slovo upisano u dva dijela kruga. 

0 bodova za svaki odgovor u kojemu je upisano u bilo koji dio kruga bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran. 

 

7. (3) 

Vidi prilog 1.                                                                                                      Prilog 1 

 
Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom.  

Priznaju se odgovori bez obzira na redoslijed upisivanja u pojedinim dijelovima krugova.  

8. do 11. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu tri prazne crte ili su na bilo koje dvije crte upisana ista slova. 
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0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

8. (2) 

____ Sjeverna Amerika     _B_ Južna Amerika        ____ Europa 

_A_  Afrika                 ____ Azija 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. (2) 

_A_ Sjeverna Amerika            ____ Australija          ____ Azija 

_B_ Afrika              ____ Europa 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

10. (2) 

____ Hudsonov zaljev            _A  Zaljev Fundy         _B_ Meksički zaljev 

____ Bengalski zaljev            ____ Gvinejski zaljev 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

11. (2) 
____ ledenjaci       _B_ vjetar       ____ tekućice  _A_  more       ____ sila teža 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

12. do 14. 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 točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, korigiran ili nije zaokružen. 

12. (2) 
a; c 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

13. (2) 
a; b  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

14. (2) 
c; d 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

15. zadatak 

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

15. (1) 
smicanja 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

16. do 18. 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 crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

16. (2) 

Redoslijed nije bitan: Sjevernoamerička (litosferna ploča); Pacifička (Tihooceanska) 

(litosferna ploča) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

17. (2) 
Redoslijedom: fjord; Norveška 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

18. (3) 
Redoslijedom: škrapa (škrape, grižina, grižine); krški; vapnenac 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

19. zadatak 

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

pojmovi označeni na bilo koji drugi način osim zaokruživanjem. 

19. (2) 
Redoslijedom zaokruženo: Pangea; Andrija Mohorovičić; kore i plašta; ispod 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

20. zadatak 

0 bodova za odgovore na karti ako je u dva kružića upisan isti odgovor ili nisu dva kružića prazna. 

0 bodova za odgovore ako su na crte upisana dva ista odgovora. 

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

odgovor korigiran. 

20. (2) 

Redoslijedom: ciklona (depresija); anticiklona (barometrijski maksimum); Vidi prilog 2.  

 

                                                                                                                     Prilog 2 
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Priznaju se i odgovori ako je u odgovarajući kružić umjesto slova A upisano slovo V, odnosno 

ako je u odgovarajući kružić umjesto slova C upisano slovo N. 

Svaki par točnih odgovora boduje se s jednim bodom. 

Točan par odgovora čine točno upisano slovo na karti i na crtu pripadajući naziv područja tlaka 

zraka. 

21. do 24. zadatak 

0 bodova za zadatak u kojima je u dva ili više kružića upisan isti odgovor ili je odgovor korigiran. 

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. 

21. (1) 
Redoslijedom: A; B 

Oba točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

22.(2) 

Redoslijedom: 1020; 7 hPa 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

Ne priznaje se drugi odgovor bez upisane mjerne jedinice.. 

23. (1) 
Redoslijedom: visoki; vedro vrijeme 

Oba točna odgovora boduju se s jednim bodom.  

24. (2) 
Redoslijedom: sinoptička (meteorološka); tematskih 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

25. zadatak 

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

0 bodova za odgovor u kojem je na kartu znak X ucrtan na dva ili više mjesta ili je odgovor korigiran. 

25. (2) 
Vidi prilog 2; Gibraltarski prolaz (Gibraltarska vrata)     

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

26. 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 crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

26. (3) 
Redoslijedom: Afrika; Azija; Crno (more) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

27. zadatak 

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

27. (1) 
meteorolozi (sinoptičari)                                                 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

28. i 29. 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 su zaokružene dvije ili više strelica ili je odgovor korigiran. 

0 bodova za odgovor u kojem je znak X ucrtan na jedno, tri ili više mjesta ili je odgovor korigiran. 

28. (2) stalni (planetarni); Vidi prilog 3.                                                                 Prilog 3 
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Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

29. (2) 

(istočni) polarni (vjetrovi);  

Točan odgovor boduje s jednim bodom. 

Vidi prilog 3. 

Oba točno upisana znaka boduju se s jednim bodom.  

30. zadatak 

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

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su u dva retka u jednom stupcu upisani isti pojmovi. 

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

 

30. (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. 

POGREŠAN POJAM TOČAN POJAM 

najmanja najveća 

smicanjem podvlačenjem 

jarak hrbat 

31. 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 (jedno slovo i jedan 

broj) ili je odgovor korigiran.  

1 bod za svaki odgovor s točnim slovom i brojem bez obzira jesu li drugi odgovori netočno upisani ili 

korigirani ili nisu upisani. 

31. (3) 

Redoslijedom: D 5 (5 D) 

  C 3 (3 C) 

  A 1 (1 A) 

Svaki par točnih odgovora boduje se s jednim bodom. 

32. do 35. 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 crte upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

32. (3) 
Redoslijed nije bitan: Sava; Drava; redoslijedom: Krapina 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

33. (2) 
Redoslijedom: močvare; Sisak 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

34. (2) 
Redoslijedom: Bednja; Dravu 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

35. (1) 
crnomorski slijev (slijev Crnog mora) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

 


