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ŠKOLSKO/ OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2016. GODINE 

5. RAZRED 

 

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. zadatak: 

0 bodova za prva dva odgovora ako je na obje crte upisan isti odgovor. 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crte upisano bilo što osim točnog odgovora. 

0 bodova za treći odgovor ako su zaokružena dva i više odgovora ili je uz jedan zaokruženi odgovor najmanje 

još jedan korigiran. 

1. (3) Redoslijedom: Mjeseca; Zemlje; zaokruženo d 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

Odgovor se ne priznaje ako su imena svemirskih tijela napisana malim početnim slovom. 

2. i 3. zadatak: 

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

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

2. (2) Redoslijedom: (umjetni) satelit; GPS 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

3. (2) Redoslijedom: teleskop; zvjezdarnica 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

4. zadatak: 

0 bodova za prvi odgovor ako je Sjeverni pol netočno označen ili označen na dva ili više mjesta ili je odgovor 

korigiran. 

0 bodova za drugi odgovor ako ekvator nije podebljan u cijelosti ili ako su podebljane dvije ili više paralela  ili 

je odgovor korigiran.  

4. (2) Vidi prilog 1                                                                                                    Prilog 1         

                                                                                                                
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 

 

5. 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 crte upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

5. (3) Redoslijedom: Azija; Afrika; Grenland 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

6. zadatak: 

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

6. (1) 2 (dva)  
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Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7. do 12. zadatak: 

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

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

7. (2) Redoslijedom: rotacija; 1 (jedan) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

8. (2) Redoslijedom: 180; Tihi (ocean), (Veliki ocean, Pacifik) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. (3) Redoslijedom: pet (5); sjeverni umjereni; žarki (tropski) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

10. (2) Redoslijedom: Euroazija; Ural 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

11. (2) Redoslijedom: 4; 100 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

12. (2) Redoslijedom: druga (posljednja, zadnja) četvrt; prva četvrt 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

13. do 15. zadatak: 

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

13. (1) zvijezda 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

14. (1) atlas 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

15. (1) sumračnica 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

16. i 17. 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. 

16. (2) ___ sjeverna polarnica    _B_sjeverna obratnica       _A_ekvator 

___ južna obratnica               ___ južna polarnica 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

17. (2) _ A_ 1:1000                _B_ 1:50 000    ____ 1:1 000 000   

  ____ 1:2 000 000     ____ 1:20 000 000 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

18. i 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. 

18. (2) Redoslijedom zaokruženo: Portugalski; 16.; zapadu; tri 

Bilo koja dva točna odgovora boduju s jednim bodom. 

19. (1) Redoslijedom zaokruženo: mjesno; 11 sati i 56 minuta 

Oba točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

20. do 23. 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. 

20. (2) b); c) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.   

21. (2) a); c) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

22. (2) a); e) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

23. (2) a); d) 
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Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  

24. i 25. 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. 

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

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

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

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

26. i 27. zadatak: 

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

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

26. (2) Redoslijedom: brojčano (numeričko); grafičko (dužinsko, linearno)                                                                                                                                           

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

27. (3) Redoslijedom: crkva; rudnik; ruševina (razvalina) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

28. zadatak: 

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

28. (1) kartografski (topografski) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

29. zadatak: 

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

korigiran. 

29. (2) Vidi kartu 1 u prilogu!                                                            Karta 1 

                                                             
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

Ne priznaje se odgovor ako nije upisana oznaka stupnja.  

30. 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. 

30. (3) Redoslijedom: sjeverna obratnica; južna obratnica; žarki (tropski) pojas 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

31. zadatak: 

0 bodova za prvi dio zadatka ako su podebljane dvije ili više paralela ili je odgovor korigiran. 
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0 bodova za drugi dio zadatka ako su ispunjena dva ili više područja na karti ili je odgovor korigiran. 

31. (2) Vidi kartu 1 u prilogu! 

Svaki  točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

32. zadatak: 

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

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

0 bodova za odgovor u kojem je uz točan odgovor zaokružen još neki dio na karti ili je odgovor korigiran. 

32. (2) Redoslijedom:  

60, sjeverno; 80, istočno  

Svaki par točnih odgovora boduje se s jednim bodom. 

sjeverni umjereni 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

33. zadatak: 

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

0 bodova za drugi dio zadatka ako su zaokružene dvije ili više točaka ili je odgovor korigiran. 

33. (2) 80 

Vidi kartu 1 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

34. zadatak: 

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

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

0 bodova za odgovor u kojem je točka C ucrtana na dva ili više mjesta ili je odgovor korigiran. 

34. (3) Vidi kartu 1 u prilogu! 

Redoslijedom: Južna Amerika; Ljeto (ljeto) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

35. zadatak: 

0 bodova za odgovor u kojem je slovo D upisano na tri ili više mjesta na geografskoj karti ili je odgovor   

korigiran. 

35. (2) Vidi kartu 1 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

 


