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7. RAZRED 

TOČNI ODGOVORI  

 

 

Bodovanje za sve zadatke:  - boduju se samo točni odgovori (čestice) 

                                               - dodatne upute navedene su za pojedine skupine zadataka 

Priznati i odgovore u zagradama te uvažiti napomene u zagradama 

         

REDNI 

BROJ 

ZADATKA 

I BODOVI 

NAČIN BODOVANJA I TOČNI ODGOVORI 

1. i 2. zadatak:     
0 bodova za svaki odgovor ako 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. 

1. (2) Prekrižiti redoslijedom: smanjuje, povećava  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 

2. (2) Prekrižiti: uralo-altajskim, romski 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 

3. zadatak: 

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

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

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

korigiran 

 

3. (3) Redoslijedom:  Bijelo (more), Baltičko (more), Egejsko (more) 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
 

4. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako su na dvije crte napisani isti odgovori  

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

korigiran 

4. (2) Redoslijedom: Gibraltarski (Gibraltarska vrata; Gibraltarski prolaz; Gibraltarski 

tjesnac); ne priznati odgovor Gibraltar; Belgija 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 
 

5. zadatak: 

0 bodova za prvu odgovor (česticu) ako je na crtu upisano bilo što osim točnog odgovora ili je 

odgovor korigiran 

0 bodova za drugi odgovor (česticu) ako su na karti kosim crtama ispunjene dvije ili više država ili je 

odgovor korigiran 

 

5. (2) Rotterdam,  

Vidi kartu1. u prilogu: kosim crtama označena Nizozemska. 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 



6. zadatak: 

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

slova  

0 bodova za dva odgovora ako su napisana dva ista slova, a upisana su tri slova 

0 bodova za svaki odgovor ako je u traženi prostor napisano bilo što osim točnog odgovora (traženo 

slovo) ili je odgovor korigiran 

 

6. (3) Vidi kartu 1. u prilogu:  

A- Francuska, B – Irska, C – UK 

 

Slovo C upisano bilo gdje u teritorij UK 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 

 
 

Karta 1. 
 

7. do 9. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je napisano isto slovo na četiri i više crta  

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

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

korigiran 

7. (2) Redoslijedom: A, B, D, C   

Bilo koja dva ispravno povezana para = 1 bod, četiri ispravno povezana para = 2 boda 

8. (2)  Redoslijedom:  B, A, D, C 

Bilo koja dva ispravno povezana para = 1 bod, četiri ispravno povezana para = 2 boda 

9. (2) Redoslijedom:  C, A, E, D 

Bilo koja dva ispravno povezan para = 1 bod, četiri ispravno povezana para = 2 boda 



10. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako je napisano isto slovo na tri i više crta  

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

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

korigiran 

10. (3) Redoslijedom: D, E, B 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

11. do 14. 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 (česticu) koja je korigirana, a zaokružena su dva odgovora 

1 bod za jedan zaokružen točan odgovor (česticu) bez obzira je li drugi odgovor netočno zaokružen, 

korigiran ili nije zaokružen 

11. (2) a, f 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

12. (2) c, e 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

13. (2) a, c  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

14. (2) e, f  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

15. zadatak: 

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

korigiran 

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

1 bod za jedan zaokružen točan odgovor bez obzira jesu li ostala dva odgovora netočno zaokružena, 

korigirana ili nisu zaokružena 

2 boda za dva zaokružena točna odgovora bez obzira je li treći odgovor netočno zaokružen, 

korigiran ili nije zaokružen 

15. (3) a, b, c 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

16. do 22. zadatak: 

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

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

korigiran 

16. (2) Redoslijedom: smještaj, položaj 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

17. (2) Redoslijedom: Baltički, Ruska 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

18. (2) Redoslijedom: polderi, Nizozemskoj 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

19. (2) Redoslijedom: Kielski (kanal); (kanal) Rajna-Majna-Dunav  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

20. (3) Redoslijedom: Jyllanda, Norveška, Luksemburg 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

21. (2) Redoslijedom: sredozemnu (mediteransku);  tundre 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

22. (2) Redoslijedom: dalmatinski, norveški  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 



23. i 24. zadatak: 

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

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

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

korigiran 

23. (3) Redoslijedom: Seine,  Rhone, Loire  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

24. (3) Redoslijedom: Pireneji, Središnji masiv, Alpe 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

25. zadatak: 

0 bodova za cijeli zadatak ako nisu prazna dva kvadratića ili su u kvadratićima napisana najmanje tri 

ista odgovora (ista slova) 

0 bodova za ona dva odgovora u kojima su u dva kvadratića napisani isti odgovori (ista slova), a dva 

kvadratića su prazna 

0 bodova za svaki odgovor ako je u traženi prostor napisano bilo što osim točnog odgovora (traženo 

slovo) 

25. (3) Vidi kartu 2. u prilogu:  

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 

 
Karta 2. 

 

26. i 27. zadatak: 

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

0 bodova za ona dva odgovora ako je na dvije crte napisano isto slovo ili isti broj  

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

korigiran               

26. (3) Redoslijedom: 

B1 (1B) 

A2 (2A) 

C3 (3C) 

Svaki točan odgovor (kombinacija slovo i broj) boduje se s jednim bodom 



27. (3) Redoslijedom: 

C2 (2C) 

A3 (3A) 

B1 (1B)  

Svaki točan odgovor (kombinacija slovo i broj) boduje se s jednim bodom 

28. i 29. zadatak: 

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

0 bodova za drugi odgovor ako su precrtana oba ponuđena odgovora ili je odgovor korigiran te ako su 

odgovori označeni na bilo koji drugi način osim precrtavanjem. 

28. (2) Golfska, prekrižiti: hladna 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 

29. (2)  (glavni) zapadni, prekrižiti: suh 

Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 

30. zadatak: 

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

korigiran. 

0 bodova za drugi dio zadatka ako je na kartu upisano slovo X u dvije ili više država ili je odgovor 

korigiran. 

30. (2)  13 °C 

ne priznati odgovor ukoliko nije napisano °C 

 

Vidi kartu 3. u prilogu:  
Svaki točan odgovor boduje se s jednim bodom 

 

 

 
Karta 3. 

 


