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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. 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. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je zaokruženo ili prekriženo više od jednog odgovora. 

2. (2) prekriţiti b; zaokruţiti d 
1 bod za svaki točan odgovor  

3. i 4.  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. 

3. (3) Redoslijedom: C; A; D      
1 bod za svaki točan odgovor     

 

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

 1 bod za svaki točan odgovor     

 5. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je u oba polja upisan isti odgovor. 

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

odgovor korigiran. 

 

5. (2) 

Vidi privitak. 

 
1 bod za svaki točan odgovor 

 

 



6. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su u polja uz sva tri crteža upisana ista slova. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su ista slova upisana u dva polja.  

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

6. (3) 

Vidi privitak. 

 
1 bod za svaki točan odgovor 

7. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je u sva tri polja upisan isti odgovor. 

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

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

7. (3) 

Vidi privitak. 

 
1 bod za svaki točan odgovor 

8. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je u oba polja upisan isti odgovor. 

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

8. (2) 

Vidi privitak. 

 
 

1 bod za svaki točan odgovor 

 



 

9. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su u polja uz sva tri crteža upisana ista slova. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su ista slova upisano u dva  polja. 

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

 

9. (3) 

Vidi privitak. 

 
1 bod za svaki točan par odgovora (ili po 1 bod za točne odgovore u svakom polju) 

 

10. zadatak: 

 

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

0 bodova za drugi odgovor ako je na karti obilježeno bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

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

10. (3) 

Vidi privitak. 

 
Meksički 

1 bod za svaki točan odgovor 

11. zadatak: 

 

0 bodova za cijeli zadatak ako je na sve tri crte upisana ista godina. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima je ista godina upisana na dvije crte. 

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

11. (3) 

 

Redoslijedom: 1959.; 1969.; 1961. 

1 bod za svaki točan odgovor 



12. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su u sva tri retka u jednom stupcu upisane iste pogrešne ili ispravne riječi. 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su u dva retka u jednom stupcu upisani isti odgovori (iste riječi). 

0 bodova za svaki odgovor ako nije zaokruţena tražena riječ i u retku u tablici je upisano bilo što osim točnog 

odgovora ili je odgovor korigiran. 

12. (3) 

Zaokruţiti riječi: male, danju, plantaže 

Vidi tablicu.  

POGREŠNA RIJEČ ISPRAVNA RIJEČ 

savanska stepska 

velika mala 

ponikva oaze 

1 bod za svaki točan odgovor: zaokružena riječ, upisana kao pogrešna i njoj pridružena točna. 

 

13. - 15. zadatak: 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je zaokružen povezan točan i netočan odgovor ili je odgovor korigiran. 

13. (2) 

 

Zaokruţiti: anticiklona; stabilno 

1 bod za svaki točan odgovor 

14. (2) 

 

Zaokruţiti: kraći; duţe 

1 bod za svaki točan odgovor 

15.(2) 

 

Zaokruţiti: neobnovljive; Azija 

1 bod za svaki točan odgovor 

16. - 21. 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. 

16. (2) 

 

Redoslijedom: porječje (poriječje); slijev (sliv) 

1 bod za svaki točan odgovor 

17. (2) 

 

Redoslijed nije vaţan: Afriku (i); Australiju  

ţarki (priznati i juţni ţarki, tropski, juţni tropski), juţnog umjerenog ili 

juţni umjereni, ţarkog (juţnog ţarkog, tropskog, juţnog tropskog) 

1 bod za svaka dva međusobno povezana odgovora. 

18. (2) 

 

Redoslijedom: Japan; Sjeverne Amerike 

 1 bod za svaki točan odgovor 

19. (2) 

 

Redoslijedom: atmosfera; troposfera 

1 bod za svaki točan odgovor 

20. (2) 

 

Redoslijedom: vrijeme; meteorologija 

1 bod za svaki točan odgovor 

21. (2) 

 

Redoslijedom: makija; tajga 

1 bod za svaki točan odgovor 

22. i 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 odgovora. 

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

nije zaokružen. 

 

22. (2) 

 

b, d 

1 bod za svaki točan odgovor 

23. (2) b, d 

1 bod za svaki točan odgovor 



 24. zadatak: 

 

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

24. (2) Redoslijedom: veljača; -27 (od -26 do -28)  

kolovoz; 22 (od 21 do 25) 

1 bod za svaka dva međusobno povezana odgovora 

25. 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. 

 

25. (2) Redoslijedom: klima tundre (polarna; polarna klima); tundra 

1 bod za svaki točan odgovor 

26. zadatak: 

 

0 bodova za cijeli zadatak ako su odgovori upisani u više od dva polja na karti ili su u dva polja upisana ista 

slova. 

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

26. (2) 

Vidi privitak. 

 
1 bod za svaki točan odgovor 

 

. 

27. zadatak: 

 

0 bodova za cijeli zadatak ako su slova na karti upisana u dva ili više kružića, ili su u dva kružića upisana ista 

slova ili su na obje crte upisani isti odgovori. 

0 bodova za svaki par odgovora u kojem je u kružić upisano bilo što osim točnog odgovora i ako je na crtu 

upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran. 

1 bod za bilo koja dva točna para odgovora. 

2 boda za oba para točnih odgovora. 

 



27. (2) 

Redoslijedom: Magellanov (Magalhaesov); Panamski 

 

Vidi privitak: 

 
Po 1 bod za svaka dva točna povezana odgovora (slovo na karti i odgovor na crti). 

 

28. zadatak 

 

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

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

28. (2) 

 

Redoslijedom: 3; 5 

1 bod za svaki točan odgovor 

29. zadatak: 

 

0 bodova za prvi odgovor ako je slovo N upisano na više od jednog mjesta na karti ili na pogrešno mjesto. 

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

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

29. (3) 

 

 

Redoslijedom: Sahara; dine (sipine) 

Vidi privitak u rješenju zadatka 27. 

1 bod za svaki točan odgovor 

30. zadatak: 

 

0 bodova za prvi odgovor ako je u kružić upisano bilo što osim točnog odgovora ili su upisana slova u dva i 

više kružića i ako 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 odgovori. 

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

 

30. (3) 

Redoslijedom: Istra                 

                          Drava; crnomorskom 

                          Medvednica (Zagrebačka gora); starom gromadnom gorju 

 

 

                          Po 1 bod za svaka dva točna povezana odgovora. 



 

 

Vidi privitak: 

 
 


