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Bodovanje za sve zadatke: - boduju se samo točni odgovori. 

                                              - dodatne upute o bodovanju nalaze se u tablici s točnim odgovorima. 

U ispravljanju ispita priznaju se i odgovori u zagradama te uvažavaju napomene u zagradama. 

 

REDNI 

BROJ 

ZADATKA 

I BODOVI 

NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. 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 ili je na oba zadana 

mjesta na karti upisan isti odgovor.  

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

upisan isti odgovor uz zadano i na bilo koje drugo mjesto ili je odgovor korigiran. 

1.  (3) Redoslijedom: Afrika; Južna Amerika; Antarktika 

Vidi prilog 1! (2 i 3) 

Prilog 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznaje se odgovor ako je upisano na kartu više istih odgovora (brojeva) u prostor 

točnog odgovora. 

Prvi točan odgovor boduje se s jednim bodom. Druga dva odgovora boduju se u paru 

točnih odgovora s jednim bodom (točan par čine točno ime i točno upisan broj na 

karti). 

2. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na tri i više mjesta upisan isti odgovor. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dva mjesta upisan isti odgovor. 

0 bodova za svaki odgovor u kojem je upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 
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2.  (2) 

Vidi prilog 1! (nazivi u pravokutnicima) 

Ne priznaje se odgovor ako je upisan kraticom ili velikim tiskanim slovima. 

Priznaju se odgovori s velikim početnim slovom.   

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 

3. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je upisan isti odgovor na dvije crte ili na oba zadana mjesta na karti. 

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

upisan isti odgovor uz zadano i na bilo koje drugo mjesto ili je odgovor korigiran. 

3.  (2) 

Redoslijedom: Indijski (ocean); Arktički (ocean)  

Vidi prilog 1! (4 i 5) 
Priznaje se odgovor ako je upisano na kartu više istih odgovora (brojeva) u prostor 

točnog odgovora. 

Svaki par točnih odgovora boduje se jednim bodom (točan par čine točno ime i točno 

upisan broj na karti). 

4. do 8. 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 ili kartu upisano bilo što osim točnog odgovora, na karti 

upisan isti odgovor uz zadano i na bilo koje drugo mjesto ili je odgovor korigiran. 

4.  (3) 

Nije potreban redoslijed: Sjeverna Amerika; Južna Amerika; redoslijedom: 

Atlantski (ocean)  

Vidi prilog 1! (X) 

Svaki točan od prva dva odgovora boduje se s jednim bodom. Treći i četvrti odgovor 

boduju se u paru točnih odgovora s jednim bodom (točan par čine točno ime i točno 

upisana oznaka na karti) 

5.  (2) 
Redoslijedom: Azija; Sjeverna Amerika  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

6.  (2) 
Redoslijedom: Europa; Australija (Australija i Oceanija) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

7.  (2) 
Nije potreban redoslijed: Azija; Afrika  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

8.  (1) 
Južna Amerika 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

9. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na kartu ucrtano četiri i više točaka. 

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

korigiran. 
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9.  (3) Vidi prilog 2! (točke A, B, C) 

Prilog 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točka bez upisanog slova ne priznaje se kao točan odgovor, kao ni slovo bez ucrtane 

točke. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom.  

10. i 11. zadatak 

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

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

korigiran. 

10.  (2) 
Redoslijedom: Australija (Australija i Oceanija); Atlantski (ocean) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

11.  (2) 
Redoslijedom: sjeverna obratnica; sjeverna polarnica 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

12. 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 u kojem je zaokruženo bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran. 

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

ili nije zaokružen.  

12.  (2) 
Zaokruženo: a; d 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

13. i 14. zadatak 

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

je odgovor korigiran. 

13.  (2) 

Vidi prilog 2! (zaokruženo 3) 

veća 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

14.  (2) 

Redoslijedom: 45; sjeverno; ekvatora; istočno; početnog meridijana (griničkog 

meridijana) 

Svaki par točnih odgovora boduje se jednim bodom (točan par čine prva tri, a drugi 

par četvrti i peti odgovor). 

15. do 20. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak (samo 18.) 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 ili na skici/karti upisano/označeno, zaokruženo 

ili ispunjeno bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 
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15.  (3) 

Vidi prilog 3! (1) 

Prilog 3 

 

 

 

 

 

 

 

Redoslijedom: revolucija Zemlje (Zemljina revolucija, ophodnja Zemlje, Zemljina 

ophodnja); 365 (365 dana, 365 dana i 6 sati, 366, 366 dana) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. Priznaje se drugi odgovor ako je prva 

riječ upisana velikim početnim slovom. 

16.  (3) 

Vidi prilog 4! (iscrtan sjeverni umjereni i južni polarni pojas i znak X) 

Prilog 4 

 

 

 

 

 

 

 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

17.  (2) 

Sjeverni pol (sjeverni pol) 

Vidi prilog 5! (točka 1) 

Prilog 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

18.  (3) 
Redoslijedom: B; ekvator (polutnik); C 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

19.  (1) 
Atlantski (ocean) 
Točan odgovor boduje s jednim bodom. 
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20.  (2) 

Vidi prilog 6! (zaokružena strelica) 

Prilog 6 

rotacija (rotacija Zemlje) 

 

 

 

 

 

 

 

Priznaje se točan odgovor ako je zaokružena cijela strelica ili samo njen vrh.  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. Priznaje se odgovor ako je prva riječ 

upisana velikim početnim slovom. 

21. 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 svaki odgovor u kojem je zaokruženo bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran. 

21.  (1) 
Zaokruženo: c 

Točan odgovor boduje s jednim bodom.  

22. do 28. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak (osim 25.) ako je na sve crte ili na sva tražena mjesta upisan isti odgovor. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije crte ili na dva tražena mjesta upisan isti odgovor.  

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

ili je odgovor korigiran.  

22.  (2) 

Arktički (ocean) 

Vidi prilog 6! (H) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

23.  (2) 

Redoslijedom: topografska karta (opća geografska karta), tematska karta 

(politička karta) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

24.  (2) 

Redoslijedom: topometrijska karta (plan grada/naselja), geografska pregledna 

karta 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

25.  (2) 
Redoslijedom: C; C  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

26.  (2) 

Vidi prilog 7! (slova u kvadratićima) 

Prilog 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom. 
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27.  (1) 

Vidi prilog 8! (točka Sjevernjača) 

Prilog 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznaje se odgovor ako nije ucrtana crta, ako je udaljenost od zadnje dvije zvijezde 

veća/manja od 1 cm i odstupanje smjera u jednu i drugu stranu oko 15°. 

Točan odgovor boduje s jednim bodom. 

28.  (1) 
GPS 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

29. 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 svaki odgovor u kojem je zaokruženo bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 

korigiran. 

29.  (1) 
Zaokruženo: c 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

30. do 35. zadatak 

0 bodova za cijeli zadatak (osim 33.) ako je na sve crte upisan isti odgovor. 

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

odgovor korigiran. 

30.  (2) 

Redoslijedom: sjeveroistoka (u smjeru sjeveroistoka, prema sjeveroistoku);  

spilje (do spilje, špilje, do špilje) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

31.  (2) 

Redoslijedom:1,5 km; 6,5 km  

Priznaje se točan odgovor s upisanom točkom. Ne priznaje se točan odgovor ako nije 

upisana mjerna jedinica. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

32.  (1) 

2,4 km (priznati od 2 do 3)  
Priznaje se točan odgovor s upisanom točkom. Ne priznaje se točan odgovor ako nije 

upisana mjerna jedinica. 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom. 
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33.  (3) Redoslijedom: izohipsa (izohipse, slojnica, slojnice); 184 

Vidi prilog 9! 

zaokruženo 

Prilog 9              

          

                                          
 

Prvi točan odgovor boduje se s jednim bodom. Drugi točan odgovor boduje se s jednim 

bodom (Priznaje se ako je zaokruženo i samo ime naselja). Posljednja dva odgovora 

boduju se u paru točnih odgovora s jednim bodom (točan par čine točan broj i točno 

zaokruženo mjesto na karti). 

34.  (2) 

 

Redoslijedom: 3; zelenom 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 

35.  (2) 

Redoslijedom: 1; rijeku (vode, vodu), plavom 

Prvi točan odgovor boduje se s jednim bodom. Druga dva odgovora boduju se u paru 

točnih odgovora s jednim bodom.  

 

 


