
ŢUPANIJSKO NATJECANJE UČENIKA IZ GEOGRAFIJE 2011. GODINE 

7. 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 uvaţiti napomene u zagradama. 

         

REDNI 

BROJ 

ZADATKA 

I BODOVI 

NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. do 5. zadatak:     
0 bodova za svaki odgovor u kojem je odgovor korigiran ili su u paru precrtana oba pojma napisana 

kosim slovima te ako su pojmovi označeni na bilo koji drugi način osim precrtavanjem. 

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

korigiran 

 

1. (2) Redoslijedom: prekriţiti višenacionalna; 13 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

2. (2) Redoslijedom: prekriţiti zapadu; puste 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

3. (2) Redoslijedom: Sjevernog mora; prekriţiti Narvik 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

4. (2) Redoslijedom: Gradišće (Burgenland); prekriţiti zapadu 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

5. (3) Redoslijedom: Ben Nevis; prekriţiti: Northwest Highlands; mlado 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

6.  i 7. zadatak: 

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

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 

 

6. (3) Redoslijedom:  Visla (Wisla, Wisła); Temza (Thames); Elbe (Laba) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

7. (3) Redoslijedom: Skagerrak; Farski (Ovčji, Faerøerne, Føroyar, Färöerne); Grenland 

(Grønland) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

8. 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 

8. (2) Redoslijedom: Riški (zaljev); Čudsko (jezero; Peipsi; Jezero Peipsi)  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 



9. do 10. zadatak: 

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

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su upisana ista slova na dvije crte 

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

korigiran 

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

bilo koja dva ispravno upisana slova = 1 bod, sva četiri ispravno upisana slova = 2 

boda 

10. (2) Redoslijedom:  E; A; B; C 

bilo koja dva ispravno upisana slova = 1 bod, sva četiri ispravno upisana slova = 2 

boda 

11. zadatak: 

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

korigiran 

0 bodova za drugi i treći odgovor ako su na obje crte upisani isti brojevi 

11. (3) Redoslijedom: demografska tranzicija (demografski razvoj); II.(b); III. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

12. do 16. 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 

12. (2) a; e 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

13. (2) c; d 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

14. (2) e; f 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

15. (2) c; d 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

16. (2) a; d 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

17. do 24. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na svim crtama 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 

17. (3) Redoslijedom: ljubljanskoj (Ljubljanskoj); Koper; Maribor 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

18. (3) Redoslijedom: švicarski franak (ne priznati odgovor franak); redoslijed nije važan: 

Austrije; Švicarske 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

19. (3) Redoslijedom: Azurna; Alpa (Alpe); Lourdes  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

20. (2) Redoslijedom: geotermalna; Islandu 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

21. (2) Redoslijed nije važan: Švicarske; Njemačke 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 



22. (2) Redoslijedom: plimoelektrana (mareoelektrana); St. Malo 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

23. (2) Redoslijedom: zeleni pojas (green belt); City 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

24. (2) Redoslijedom: fjord; Norveške 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

25. i 26. 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 (jedno slovo) ili 

je odgovor korigiran 

 

25. (2) ____ Lille          __B_ Bordeaux       _A_ Toulouse        ____ Marseille          ____ Lyon   

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

26. (2) __B__ rimokatolicizam      ____ pravoslavlje     _A__ protestantizam     _____islam          

____ judaizam  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

27. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je upisano isto slovo na sve tri crte ili ako su bilo gdje na karti upisana 

četiri i više brojeva ili su upisana tri ista broja  

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije crte upisano isto slovo ili u kojima su upisana dva 

ista broja, a upisana su tri broja na karti 

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

odgovor korigiran               

27. (3) Redoslijedom: 

A 

C 

B 

Vidi prilog 

 
Po jedan bod za svaku pokrajinu za koju je na crtu ispravno upisano pripadajuće slovo i 

na kartu ispravno upisan broj. 

 



28. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je upisano isto slovo ili isti broj na sve tri crte 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije crte upisano isto slovo ili isti broj  

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

korigiran               

28. (3) Redoslijedom: 

B1 (1B)  

A3 (3A)  

C2 (2C) 

Na crtu ispravno upisane obje čestice = 1 bod,  na dvije crte ispravno upisane četiri 

čestice =  2 boda, na sve crte ispravno upisane čestice = 3 boda 

29. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su bilo gdje na karti upisana četiri i više slova ili su upisana tri ista 

slova  

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su upisana dva ista slova, a upisana su tri slova na karti 

0 bodova za svaki odgovor u kojemu je u traženi prostor upisano bilo što osim točnog odgovora 

(traženo slovo) ili je odgovor korigiran 

29. (3) Vidi prilog. 

 

 

30. 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 

30. (2) Redoslijedom: Cornwall; Wales 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 

 


