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5. RAZRED 

TOČNI ODGOVORI 

 

 

Bodovanje za sve zadatke: -  boduju se samo točni odgovori 

-  dodatne upute navedene su za pojedine skupine zadataka 

-  alternativni odgovori navedeni su u zagradama 

 

 

REDNI BROJ 

ZADATKA I 

BODOVI 

NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1.- 3. zadatak: 
 

0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena 3 i 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 zaokruţen točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, korigiran ili 

nije zaokružen. 

1. (2) a), c) 
1 bod za svaki točan odgovor 

2. (2) a), d) 
1 bod za svaki točan odgovor  

3. (2) c), e) 

1 bod za svaki točan odgovor 

4.-6. zadatak: 
 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na sve tri crte upisano isto slovo. 

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

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

korigiran. 

4. (3) Redoslijedom: B; E; C      
    1 bod za svaki točan odgovor                                                                                    

5. (3) Redoslijedom: C; B; D                             

    1 bod za svaki točan odgovor                                                                                     

6. (3) Redoslijedom: D; A; B      

    1 bod za svaki točan odgovor                                                                                    

7. i 8. zadatak: 
 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je prekrižen točan pojam ili dio pojma. 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je prekrižen povezan točan i netočan odgovor. 

0 bodova za svaki korigirani odgovor. 

7. (2) Prekriţiti: 27 %,  juţnoj,  šest,  Atlantskom 

1 bod za bilo koja dva točna odgovora, 2 boda za sva četiri točna odgovora 

8. (2) Prekriţiti: Indijskom, dubokomorski jarak, Alpa, staro gromadno gorje 

1 bod za bilo koja dva točna odgovora, 2 boda za sva četiri točna odgovora 

9. zadatak: 
 

0 bodova za prvi i drugi odgovor ako je u oba pravokutnika upisan isti pojam.  

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

je odgovor korigiran. 

 



 

9. (3) Vidi privitak! 
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Alternativni odgovori: brojčano (numeričko), grafičko (linearno, dužinsko). 

1 bod za svaki točan odgovor 

10. zadatak: 
 

0 bodova za cijeli zadatak ako su u sva tri retka u jednom stupcu upisani isti pogrešni ili ispravni 

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 u kojem nije podcrtan traženi pojam ili je u retku u tablici upisano bilo što 

osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

 

10 (3). Vidi tekst i tablicu! 

 

(Priznati točne odgovore bez obzira na redoslijed upisivanja u tablicu.) 
 

Sunčev sustav čini jedna zvijezda, devet planeta, sateliti i manja svemirska tijela koja kruže oko Sunca.  

Na četvrtom mjestu od Sunca nalazi se Zemlja, planet na kojem se razvio život. Zemlja obiđe Sunce za 365 

dana i 6 sati, a to gibanje Zemlje oko Sunca naziva se rotacija Zemlje.    
 

1 bod za svaki ispravno podcrtan pojam u tekstu, isti pojam upisan u prvi stupac tablice i u istom retku 

ispravno upisan pripadajući pojam u drugi stupac. 

 

POGREŠAN POJAM ISPRAVAN POJAM 

devet osam 

četvrtom trećem 

rotacija revolucija (ophodnja) 
 

11. zadatak: 
 

0 bodova za cijeli zadatak ako nije jedna prazna crta ili su na bilo koje 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. 

 



11. (2)                            

 

 

 

Vidi privitak! 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______GPS______            _______________                       radar ______ 

  

Priznati i (GPS prijamnik, GPS uređaj) 

1 bod za svaki točan odgovor 

 

12. zadatak:  
 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu dvije prazne crte ili su na bilo koje 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. 

 

12. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidi privitak! 

 

                                                                                       

___________             kopnena                       vodena               ____________ 

 

1 bod za svaki točan odgovor 

 

13. zadatak: 
 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu četiri kvadratića prazna ili su u bilo koja dva kvadratića upisani isti 

odgovori. 

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

korigiran. 



 

13. (2) 

 

 

 

 

Vidi privitak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznati 23.00 (23:00) i 1.00 (1:00, 01). 

1 bod za svaki točan odgovor 

 

14. -22. zadatak:  

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

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

korigiran. 

14. (2) 

 

Redoslijedom: magma; lava 

1 bod za svaki točan odgovor 

15. (2) 

 

Redoslijedom: Azija; sjevernom umjerenom 

1 bod za svaki točan odgovor 

16. (2) 

 

Redoslijedom: Greenwich; Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne 

Irske (UK, Velika Britanija) 

1 bod za svaki točan odgovor 

17. (2) 

 

Redoslijedom: ekvator (polutnik); 12 

1 bod za svaki točan odgovor 

18. (2) 

 

Redoslijedom: kartografskim; tumač (legenda) 

1 bod za svaki točan odgovor 

19. (2) 

 

Redoslijedom: izohipse (slojnice); izobate 

1 bod za svaki točan odgovor 

20. (2) 

 

Redoslijedom: nizine; zelenom 

1 bod za svaki točan odgovor 

21. (2) 

 

Redoslijedom: krater; erupcija (erupcija vulkana, vulkanska erupcija) 

1 bod za svaki točan odgovor 

22. (2) 

 

Redoslijedom: krški; fosili (okamine) 
1 bod za svaki točan odgovor 

23. zadatak: 
 

0 bodova za cijeli zadatak ako su na sve tri crte upisani isti odgovori. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su na dvije crte napisani isti odgovori. 

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

korigiran. 

23. (3) Redoslijedom: razmicanje (spreading); podvlačenje (subdukcija); smicanje 

1 bod za svaki točan odgovor 



 
 

 

24. zadatak: 
 

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

0 bodova za drugi odgovor ako su ispunjena dva ili više kružića ili je ispunjen pogrešan kružić ili je 

odgovor korigiran. 

 

24. (2) 

 

 

bora 

 

Vidi privitak. 

 
1 bod za svaki točan odgovor 

25. 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 odgovora. 

1 bod za jedan zaokruţen točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, korigiran ili 

nije zaokružen. 

25. (2)  d), e) 

1 bod za svaki točan odgovor 

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: 2; 3; 1 

1 bod za svaki točan odgovor 

27. zadatak: 
 

0 bodova za cijeli zadatak ako su zaokružena 4 i više odgovora ili je uz tri odgovora najmanje još jedan 

korigiran. 

0 bodova za svaki odgovor koji je korigiran, a zaokružena su tri odgovora. 

1 bod za jedan zaokruţen točan odgovor bez obzira jesu li druga dva odgovora netočno zaokružena, 

korigirana ili nisu zaokružena. 

2 boda za dva zaokruţena točna odgovora bez obzira je li treći odgovor netočno zaokružen, korigiran ili 

nije zaokružen. 

27. (3) 

 

a), b), d) 

1 bod za svaki točan odgovor 

 

28. zadatak: 
 

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

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

korigiran. 



 

 

28. (2) 

 

Redoslijedom: Andrija Mohorovičić; (Zemljina) plašta 

1 bod za svaki točan odgovor 

29. zadatak: 
 

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

korigiran. 

 

29. (3)  

 

 

 

Redoslijedom: 

45 juţno; 90 istočno                  1 bod ako su upisani točni odgovori na sve četiri crte 

30 sjeverno; 135 zapadno         1 bod ako su upisani točni odgovori na sve četiri crte 

Indijskom                                   1 bod za točan odgovor 

30. zadatak: 
 

0 bodova za svaki odgovor u kojem su na kartu upisana dva ili više istih slova ili je slovo upisano na 

pogrešno mjesto ili je odgovor korigiran. 

0 bodova za cijeli zadatak ako su slova na karti upisana na četiri ili više kontinenata.  

30. (3) Vidi privitak. 

 

 

 
1 bod za svaki točan odgovor 

 


