
 
 

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 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2012. GODINE 
7. RAZRED 

TOČNI ODGOVORI  

REDNI 
BROJ 

ZADATKA 
I BODOVI 

NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. 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   
1. (2) Redoslijedom: 5; 1 

Svaki točan odgovor boduju se s jednim bodom 
2. zadatak: 
0 bodova za odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 
2. (1) priznati sve vrijednosti od 16 °C do 20 °C (ne priznati odgovor ako nije upisano °C) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
3. i 4. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako nisu tri prazne crte ili je na bilo koje dvije crte upisano isto slovo 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora (jedno slovo) ili 
je odgovor korigiran 
3. (2) _B_ Europska komisija _____Europska središnja banka _____Europsko vijeće

  _A_
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

Europski parlament _____ Sud pravde EU 

4. (2) _A_ između Kalabrije i Sicilije  ______između Tunisa i Sicilije  
_ B_
______ između Sicilije i Sardinije 

 između Korzike i Sardinije  ______ između Korzike i Elbe 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
5. i 6. 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 koji nije riješen prema uputi (zaokružen traženi pojam u tekstu, upisan u 
prvi stupac tablice i u istom retku u desnom stupcu tablice upisan ispravan pojam) ili je u retku u tablici 
upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 
5. (3) (Priznati točne odgovore bez obzira na redoslijed upisivanja u tablicu.) 

 
Kroz Rumunjsku Dunav teče Vlaškom nizinom Dijelom toka čini prirodnu granicu 
prema Mađarskoj i Bugarskoj. Glavni grad i industrijsko središte Rumunjske je 
Bucureşti. Grad Timişoara, u čijoj okolici živi hrvatsko stanovništvo smjestio se u 
Vlaškoj nizini, koja je važno poljoprivredno područje. Najveća morska luka Rumunjske 
je Dobrudža koja je s Dunavom povezana kanalom. 
 

POGREŠAN POJAM ISPRAVAN POJAM 
Mađarskoj Srbiji 
Vlaškoj Panonskoj 
Dobrudža Constanţa (Konstanca) 

1 bod za svaki ispravno zaokružen pojam u tekstu, isti pojam upisan u prvi stupac 
tablice i u istom retku ispravno upisan pripadajući pojam u drugi stupac. 



6. (3) (Priznati točne odgovore bez obzira na redoslijed upisivanja u tablicu.) 
 
U Grčkoj su povoljna sredozemna klima, toplo more, razvedena obala i mnoštvo 
kulturno-povijesnih spomenika pogodovali razvoju turizma. Najveći poluotok Peloponez 
je u 19. stoljeću odvojen od kopna Euriposovim kanalom. Industrijsko upravno, političko 
i trgovačko središte države je Atena koja se značajno proširila i spojila s lukom Patras. 
Važno industrijsko središte Grčke je i Solun koji se smjestio u istoimenom zaljevu na 
Jonskom moru. 
 

POGREŠAN POJAM ISPRAVAN POJAM 
Euriposovim Korintskim 
Patras Pirej 
Jonskom Egejskom 

 
 
1 bod za svaki ispravno zaokružen pojam u tekstu, isti pojam upisan u prvi stupac 
tablice i u istom retku ispravno upisan pripadajući pojam u drugi stupac. 
 

7. do 16. 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 
7. (2) Redoslijedom: Ukrajinu; Azovskim 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
8. (2) Bilo kojim redom: 1; 5 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
9. (1) Rumunjskoj 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
10. (2)  Redoslijedom: Latvije (ne priznati Letonije); Zapadne Dvine (Daugave) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
11. (1) Ślask (Šleska, Šlezija, Ślůnsk, Šljonsk) 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
12. (2) Redoslijedom: Tiber (Tevere); Vatikan 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
13. (2) 
 

Redoslijedom: Trakijska; Plovdiv 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

14. (1) (Republika) Kosovo  
Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

15. (2) Redoslijedom: Lyon; Bordeaux 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

16. (2) Redoslijedom:  V (5); VII (7) 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

17. (1) (Kneževina) Lihtenštajn 
Točan odgovor boduje se s jednim bodom 

18. do 22. 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 na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
18. (2) Vardar; zaokruženo a 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
19. (2) 9; zaokruženo d 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 



20. (2) 2004.; zaokruženo: c 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

21. (2) paleozoik; zaokruženo: b 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

22. (2) čelika; zaokruženo: c 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

23. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je na sve tri crte ili crte na karti upisan isti odgovor  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije crte ili crte na karti upisano isto slovo 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu ili kartu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 
odgovor korigiran                
23. (3) Redoslijedom: A; B; C 

 

 
Svaki točan par odgovora boduje se s jednim bodom 

24. 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 
24. (2) Redoslijedom: Rimu; Lacij (Lazio) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
25. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je na sve tri crte ili crte na karti upisan isti odgovor  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije crte ili crte na karti upisano isto slovo 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu ili kartu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 
odgovor korigiran                
25. (2) Redoslijedom: A;C;B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svaki točan par odgovora boduje se s jednim bodom 

26. 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 



 

26. (2) Redoslijedom: Kantabrijsko; Meseta 
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

27. zadatak:     
0 bodova za odgovor ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor korigiran 
27. (1) plutnjaka 

Točan odgovor boduje se s jednim bodom 
28. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je upisan isti slovo na tri i više crta  
0 bodova za ona dva odgovora u kojima je na dvije 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; 4; 2; 1 

Bilo koja dva točna odgovora boduju se s jednim bodom 
29. i 30. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je isto slovo upisano na sve tri crte 
0 bodova za ona dva odgovora u kojima su ista slova upisana na dvije crte 
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
29. (3) Redoslijedom: D; B; C 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
30. (3) Redoslijedom: A; B; E  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom. 
31. zadatak: 
0 bodova za cijeli zadatak ako je na svim crtama upisan isti  
0 bodova za svaki odgovor u kojem je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je odgovor 
korigiran 
30. (2) Redoslijedom: estuarij; City 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom  
32. do 35. 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 zaokružen točan odgovor bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, korigiran 
ili nije zaokružen 
32. (2) a; c 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
33. (2) d; e 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
34. (2) a; b 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
35. (2) a; e 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
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