
ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2012. GODINE  
5. 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 TO ČNI ODGOVORI 

1. zadatak 
0 bodova za prvi odgovor ako je ucrtano više od jedne točke ili je izvršena korekcija 
0 bodova za odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što  osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 

1.(3) a)  Vidi prilog 1  
b)  Sjeverni pol (sjeverni pol) (priznati napisano bez kratica) 
c)  Vidi prilog 1 (priznati sve odgovore iscrtane bilo kakvim crtama) 
Jedan bod za svaki točan odgovor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           PRILOG  1 

2. do 4.  zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena dva i više odgovora ili je uz jedan odgovor najmanje još jedan 
korigiran 
0 bodova za cijeli zadatak ako je zaokruženo bilo što osim točnog odgovora 

2. (1) c) 
Jedan bod za točan odgovor. 

3. (1) b) 
Jedan bod za točan odgovor. 

4. (1) d) 
Jedan bod za točan odgovor. 

5. i 6. 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 ako je na karti zaokruženo bilo što osim traženog odgovora  

5. (2) grafičko (linearno, dužinsko) (mjerilo)  
Vidi prilog 2 
Jedan bod za svaki točan odgovor.                                        
 
 



PRILOG  2 

 
6. (2) Vidi prilog 2 

Osijek 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

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

7. (2) Redom: Dubrovnik; Varaždin 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

8. do 12. zadatak 
0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije crte upisan isti odgovor ili je upisano bilo što osim točnog 
odgovora ili je odgovor korigiran 

8. (2) Redoslijed nije važan: ekvator; polutnik  
Redoslijed nije važan: sjevernu; južnu 
Jedan bod za svaki točan par odgovora. 

9. (2) Redom:  sjever (sjevernu stranu); jugu (južnoj strani) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

10. (2) Redom: topografskih; 2 (dva) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

11. (2) 

Redom: 23°27' (23°30',  23,5°, 23½°);  jugu 
Jedan bod ako su točno upisana oba odgovora, ne priznati prvi odgovor ako nije upisana oznaka 
stupnja i ovisno o odgovoru i minuta. 
Redoslijed nije važan: žarki  (tropski) (pojas); južni umjereni (pojas) 
Jedan bod za svaki točan par odgovora. 

12. (2) Redom: polarni dan; 21. lipnja (21.6., 22. lipnja, 22.6.) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 



13.  zadatak 
0 bodova za odgovor ako je na crtu upisano ili na crtežu označeno bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran ili nije riješen prema uputi 

13. (2) Vidi prilog 3 
sjeverna obratnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       PRILOG  3 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

14. do 17. zadatak 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 

14. (3) Redom: 21. lipnja (21.6., 22. lipnja, 22.6.); zima; ljeto 
Ne priznati odgovore ako iza brojeva nisu upisane točke.         
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

15. (1) Sunce 
Jedan bod za  točan odgovor. 

16. (1) Mjesec 
Jedan bod za  točan odgovor. 

17. (1) mjerilo 
Jedan bod za  točan odgovor. 

18. i 19. zadatak 
0 bodova ako je zaokružen povezan točan i netočan pojam ili je odgovor korigiran 
0 bodova ako je zaokruženo više od 4 pojma 

18. (2) 24; 15°; srednjoeuropsko; 15° 
Jedan bod za bilo koja dva točna odgovora. 

19. (2) svoje osi; 1 dan; dana i noći; na polovima 
Jedan bod za bilo koja dva točna odgovora. 

20. zadatak 
0 bodova za odgovor u kojem je na crtu upisano ili na crtežu označeno bilo što osim točnog odgovora ili je 
odgovor korigiran ili nije riješen prema uputi 
20. (3) Redom: istoku; ruševine; sjeverozapadu; dvorca; jugozapadu; vidi prilog 4 (priznati svaku 

strelicu čiji je smjer od dvorca do kuće) 
Jedan bod za bilo koja dva točna odgovora. 



  
PRILOG  4 

21. do 24. zadatak 
0 bodova za svaki  odgovor u kojem je upisano zadano slovo u prostor predviñen za odgovor i isto to slovo 
izvan prostora predviñenog za odgovor ili  slovo nije upisano ili je izvršena korekcija 
1 bod za jedan odgovor u svakom zadatku, bez obzira da li drugi odgovor (slovo) nije upisan ili je netočno 
upisan ili je korigiran 
Odgovor je točan i ako je upisano više od jednog zadanog slova u prostor predviñen za točan odgovor. 

21. (2) Vidi prilog 5 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 
 
PRILOG  5 

 
22. (2) Vidi prilog 5 

Jedan bod za svaki točan odgovor. 
23. (2) Vidi prilog 5 

Jedan bod za svaki točan odgovor. 
24. (2) Vidi prilog 5 (slovo F upisano jednom u bilo koji dio Tihog oceana) 

Jedan bod za svaki točan odgovor. 
25. zadatak 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu ili kartu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
1 bod za jedan točan odgovor bez obzira jesu li druga dva odgovora netočno upisana ili korigirana ili nisu 
upisana 

25. (3) Sredozemno more 



Gibraltarski 
Vidi prilog 5 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

26. i  27. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena tri ili više odgovora ili je uz dva još najmanje 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 ili korigiran ili nije 
zaokružen 

26. (2) a) 
d) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

27. (2) c) 
e) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

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 upisan isti odgovor 
0 bodova za svaki odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor nepotpun ili 
korigiran 
1 bod za svaki odgovor s točnim slovom i brojkom bez obzira da li su drugi odgovori netočno riješeni ili 
korigirani ili nisu riješeni 

28. (3) Redom: 
C, 1 (1, C) 
A, 3 (3, A) 
B, 4 (4, B) 
Jedan bod za svaki točan par odgovora. 

29. zadatak 
0 bodova za cijeli zadatak ako je na svim crtama upisano isto slovo 
0 bodova za ona dva ili tri zadatka u kojima je na crtu upisan isti odgovor 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 

29. (2) B 
D 
A 
C 
Jedan bod za bilo koja dva točna odgovora. 

30. do 32. zadatak 
0 bodova za one odgovore koji su upisani na više mjesta od traženih (iscrtani prostori izvan traženih, više 
podebljanih paralela) ili je uz točan odgovor napravljena korekcija 
0 bodova za svaki odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor nepotpun ili 
korigiran 



30. (2) Vidi prilog 6 
sjeverna polarnica 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
PRILOG  6 

31. (2) Vidi prilog 6 
ekvator (polutnik) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

32. (2) Vidi prilog 6 
žarki (tropski) (pojas) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

33. i 34. zadatak 
0 bodova za svaki odgovor je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor nepotpun ili 
korigiran 
0 bodova za svaki odgovor koji je ucrtan na više mjesta od traženih (trokutić) ili je korigiran 
0 bodova za prvi  odgovor ako su strane svijeta pisane kraticama 

33. (3) a) 60° sjeverno od ekvatora; 120° istočno od početnog meridijana (Greenwicha) (120° 
istočno od početnog meridijana (Greenwicha); 60° sjeverno od ekvatora) 
b) vidi prilog 6 
c) Tihom (Pacifičkom) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG  6 



34. (2) 30; 70 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

35. zadatak 
0 bodova za prvi odgovor ako su dva ili više slova zaokružena ili je uz  jedno zaokruženo još jedno ili više 
slova korigirano 
0 bodova za drugi odgovor ako su dva ili više slova prekrižena ili je uz jedno prekriženo još jedno ili više 
slova korigirano 

35. (2) Zaokružiti slovo c)  
Prekrižiti slovo d) 
Jedan bod za svaki točan odgovor. 

 


