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MOLIM U PRIPREMI I PROVEDBI
NATJECANJA SLIJEDITI:

• UPUTE ZA PROVEDBU NATJECANJA I SMOTRI UČENICA I 
UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE U 
2016. GODINI

• 2.5. Učenici/ce i mentori/ice dužni su poštovati ove upute, 
pravila za pojedina natjecanja i smotre te programe 
povjerenstava i škola domaćina.

• PRAVILA NATJECANJA IZ GEOGRAFIJE



VREMENIK NATJECANJA

• Školsko: 28. siječnja 2016. (četvrtak) u 13:00 sati

• Županijsko: 29. veljače 2016. (ponedjeljak) u 10:00 sati

• Državno: 20. – 22. travnja 2016. (srijeda – petak)



RAZINE I PROGRAM NATJECANJA

• natjecanje iz geografije održava se na tri razine: školskoj, županijskoj i 
državnoj razini

• na natjecanjima iz geografije učenici se natječu u ukupno 8 
kategorija:

• osnovna škola: 5., 6., 7. i 8. razredi

• srednja škola: 1., 2., 3. i 4. razredi

• natjecanje učenika srednjih škola provodi se isključivo po 
Nastavnom programu za gimnazije

• načelo aktualizacije primjenjuje se na prostorne pojave i procese za 
koje su podaci dostupni do početka drugoga polugodišta

• za primjenu načela aktualizacije kvantitativnih podataka 
preporučujemo koristiti pouzdane izvore; popis izvora s internetskim 
stranicama na kojima su dostupni, bit će objavljen na mrežnim 
stranicama HGD-a do početka drugoga polugodišta



PRAVO SUDJELOVANJA

• OPĆE UPUTE: 1.10.Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotri 
mora proizlaziti iz redovitoga školskog programa i izvannastavnog 
rada koji se provodi tijekom školske godine i sastavni je dio 
godišnjega plana i programa rada škole, kojim se na početku 
školske godine utvrđuje: broj skupina, vrste, vrijeme i mentori.

• PRAVILA ZA GEOGRAFIJU: svi učenici uključeni u program dodatne 
nastave i /ili izvannastavni program koji je u funkciji pripreme 
učenika za sudjelovanje na natjecanju, svi redoviti učenici osnovnih 
i srednjih škola Republike Hrvatske u skladu s načelom slobode izbora 
svakog učenika

• učenici s posebnim potrebama kojima će organizator natjecanja 
osigurati primjerene tehničke uvjete za sudjelovanje



LJESTVICE PORETKA, UVID, ŽALBE

• natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid u zadatke u nazočnosti 
člana povjerenstva

• ako učenik smatra da njegovi zadaci nisu ispravno vrednovani, može
podnijeti žalbu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka

• školsko/općinsko i županijsko povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, a 
svoje odgovore napisati i dati ih učenicima

• nakon rješavanja svih žalbi obznanjuje se ljestvica konačnoga poretka na 
naslovnoj mrežnoj stranici škole u kojoj se natjecanje održalo

• žalbe koje se odnose na državno natjecanje dostavljaju se državnome 
povjerenstvu

• mišljenje državnoga povjerenstva je konačno i nakon njega žalbe više nisu 
moguće



RASPORED NASTAVNIH SADRŽAJA ZA POJEDINE 
RAZINE NATJECANJA

OSNOVNA ŠKOLA
(ZAKLJUČNO S NAVEDENOM TEMOM)

RAZRED ŠKOLSKA ŽUPANIJSKA DRŽAVNA

V.
Teme od 1 do 9 (zaključno s 

temom Orijentacija)

Teme od 1 do 11 (zaključno 

s temom Oblici reljefa i 

oblikovanje reljefa vanjskim 

procesima)

Teme od 1 do 14 (zaključno s 

temom Vrijeme i klima)

VI.
Teme od 1 do 9 (zaključno s 

temom Indija, Kina, Japan)

Teme od 1 do 14 (zaključno 

s temom Gana i JAR)

Teme od 1 do 20 (zaključno s 

temom Brazil, Argentina, Čile)

VII.

Teme od 1 do 8 ( zaključno s 

temom Ostale države 

Zapadne Europe)

Teme od 1 do 13 (zaključno 

s temom Ostale države 

Srednje Europe)

Teme od 1 do 19 (zaključno s 

temom Ostale države Istočne 

Europe)

VIII.

Teme od 1 do 8 (zaključno s 

temom Rijeke i jezera 

Hrvatske)

Teme od 1 do 15 (zaključno 

s temom Gospodarstvo 

Primorske Hrvatske)

Teme od 1 do 21 (zaključno s 

temom Gospodarstvo Nizinske 

Hrvatske)



RASPORED NASTAVNIH SADRŽAJA ZA POJEDINE 
RAZINE NATJECANJA

SREDNJA ŠKOLA
(ZAKLJUČNO S NAVEDENOM TEMOM/ NASTAVNOM CJELINOM)

RAZRED ŠKOLSKA ŽUPANIJSKA DRŽAVNA

I.
Nastavne cjeline od 2.1. do 2.4. 
(zaključno s nastavnom cjelinom 
Predočavanje Zemljine površine)

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.5. 
(zaključno s Krš, krški procesi i oblici)

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.6. 
(zaključno s nastavnom cjelinom 
Klima)

II.
Nastavna cjelina 2.1. 
(Stanovništvo kao čimbenik 
razvoja I prostornog ustroja)

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.3. 
(zaključno s Industrija i energija. 
Promjena u ustroju energetske 
proizvodnje i potrošnje. Ugljen i nafta u 
svijetu. Problem rudarskih regija. 
Naftonosna područja u svijetu.)

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.3. 
(zaključno s nastavnom cjelinom 
Oblici ljudskih djelatnosti)

III.

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.3. 
(zaključno s Regionalni razvoj 
razvijenih zemalja i zemalja 
svjetskog značenja – Primjeri 
visoko razvijenih zemalja Europe)

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.3. 
(zaključno s Rusija)

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.4. 
(zaključno s Afrika)

IV.
Nastavne cjeline od 2.1. do 2.6. 
(zaključno s Vode na kopnu i 
njihovo gospodarsko značenje) 

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.7. 
(zaključno s Teritorijalno-političko 
uređenje kao odraz povijesnoga 
razvoja i nacionalnoga sastava)

Nastavne cjeline od 2.1. do 2.9. 
(zaključno s Poljoprivredne grane 
te proizvodna područja i dinamika 
proizvodnje)



SVE RAZINE NATJECANJA

• ispiti znanja označavaju se zaporkama (jedna riječ primjerenog 
značenja i peteroznamenkasti broj), zaporka se upisuje i na priloženi 
obrazac zajedno s imenom, prezimenom i OIB-om učenika, razredom, 
školom, mjestom, općinom ili gradom, županijom te imenom i 
prezimenom učitelja/nastavnika mentora, obrazac za zaporku stavlja 
se u omotnicu, koja se zalijepi i na njoj se ništa ne piše



RJEŠAVANJE ISPITA - SVE RAZINE NATJECANJA

• ispit se rješava kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše

• uporaba obične olovke i crvene ili neke druge boje tinte (osim plave) rezultira 
diskvalifikacijom učenika

• pri rješavanju ispita treba primijeniti jezičnu normu standardnoga hrvatskoga 
jezika, posebice treba poštivati pravopisna pravila o pisanju velikoga i maloga 
početnog slova geografskih imena; za pisanje geografskih imena u ispitima 
primjenjuje se Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2013)

• odgovori učenika trebaju biti čitljivo napisani pisanim slovima, jedino u 
zadacima u kojima je odgovor jedno slovo dopuštena je uporaba čitljivo 
napisanog velikog tiskanog slova

• za vrijeme pisanja ispita ne smije se koristiti ništa osim navedenoga pribora za 
pisanje; ova odredba podrazumijeva da natjecatelji ne smiju kod sebe (na sebi, 
ispod, u svojoj odjeći i slično) imati predmete koji na bilo koji način mogu dovesti 
u sumnju pravilno provođenje natjecanja; učenici se ne smiju služiti atlasom, 
zidnom kartom ni računalom; kartografski i grafički prilozi nužni za rješavanje 
zadataka sastavni su dio ispita; učenicima se dopušta pisanje po marginama i 
po praznim stranicama ispitnog materijala bez oduzimanja bodova i/ili 
diskvalifikacije



PRIMJER ZADATKA SA ŽUPANIJSKOG NATJECANJA
2015., 2. RAZRED

10. Poveži geografska područja bogata rudama s državama u kojima se nalaze. 

 

  __ Francuska      A) Apalačko gorje 

  __ Njemačka      B) Donbas 

  __ Ujedinjeno Kraljevstvo    C) Lorraine 

         D) Pittsburgh 

         E) Ruhr 

         F) Yorkshire 

B

C

F F

C

E

X

X



VREDNOVANJE ODGOVORA – SVE RAZINE
NATJECANJA

• potpuno ispravno riješeni zadaci prema uputi za rješavanje vrednuju se s 
jednim, dva ili tri boda

• u djelomično ispravno riješenim zadacima boduju se ispravno riješene 
čestice, ako nije bilo korekcije odgovora u tim česticama

• netočno riješeni zadaci i naknadno ispravljeni odgovori te odgovori koji 
su pisani velikim tiskanim slovima ili kombinacijom velikih tiskanih i 
pisanih slova, kao i odgovori u zagradama ili odgovori u kojima je u 
kombinaciji upisan ispravan odgovor i odgovor u zagradi ne vrednuju se



PRIMJER ODGOVORA KOJI NIJE NAKNADNO 
ISPRAVLJEN (NIJE KORIGIRAN)

• 22. Naziv za uzgoj različitih vodenih organizama u morima ili 

slatkim vodama je a ime države 

koja je najveći uzgajivač takvih organizama u posljednjih pet 

godina je . 



ISPRAVLJANJE ISPITA – SVE RAZINE NATJECANJA

• ispit se ispravlja kemijskom olovkom s crvenom tintom

• član povjerenstva koji pregledava zadatke znakom √ označava da je odgovor 
ispravan, ispisuje broj ostvarenih bodova uz odgovore, upisuje ukupan broj 
bodova na naslovnicu ispita te svojim potpisom potvrđuje točnost broja 
bodova, što, nakon pregleda, supotpisuju još dva člana povjerenstva

• 3.6.2.5.  Član povjerenstva koji pregledava zadatke znakom √ označava da je 
odgovor ispravan, crvenom tintom ispisuje broj ostvarenih bodova uz odgovore 
i inicijalima u desnim donjim dijelovima stranica potpisuje da su sve stranice 
pregledane.

• ako se pri upisivanju broja bodova ili pri konačnom zbroju bodova pogriješi, 
pogrešku valja precrtati dvjema kosim crtama te dopisati ispravak s potpisom 
svih članova povjerenstva (3 člana)

• učitelj/nastavnik koji pregledava zadatke i ne vrednuje ih prema uputi za 
rješavanje ne može biti član povjerenstva sljedeće dvije školske godine



DILEME OKO BROJA BODOVA

 

 

6. U geografskoj mreži Zagreb se nalazi _________
° ____________ od početnog 

 

                  meridijana i _________
°
 ____________ od ekvatora (upiši najbližu vrijednost  

    

                  u cijelim stupnjevima ) te u  ____________________________________________ 

 

                  toplinskom pojasu (upiši puni naziv). 

2  

6. (2) 

Redoslijedom: 16 istočno, 46 sjeverno; sjevernom umjerenom 

Jedan bod za točno upisane koordinate, drugi bod za točno upisan 

toplinski pojas. 

 



ŠKOLSKA (OPĆINSKA/GRADSKA) RAZINA 
NATJECANJA

• školsku razinu natjecanja provode Školska povjerenstva za 
Natjecanje iz geografije koja imenuju ravnatelji škola

• organizatori natjecanja u županijama dužni su školama 
pravovremeno dostaviti upute o prijavi škola za sudjelovanje na 
školskoj razini natjecanja zbog organizacije dostavljanja ispita 
znanja

• školska povjerenstva dužna su prijaviti školu i učenike za 
sudjelovanje na školskoj razini Natjecanja iz geografije prema 
dostavljenim uputama

• organizatori natjecanja u županijama dužni su prijavljenim 
školama pravovremeno dostaviti ispite znanja s rješenjima

• predsjednik školskog povjerenstva umnožava ispite znanja za 
prijavljene učenike prije početka školske razine Natjecanja



ŠKOLSKA (OPĆINSKA/GRADSKA) I ŽUPANIJSKA 
RAZINA NATJECANJA

• nakon održane školske razine natjecanja, školska povjerenstva dužna su 
organizatorima natjecanja u županijama dostaviti izvješća, ljestvice 
poretka svih učenika koji su sudjelovali na natjecanju te prijedlog 
učenika za županijsku razinu natjecanja s natjecateljskom 
dokumentacijom (ispite učenika i listiće sa zaporkama) u roku kojega 
odredi županijsko povjerenstvo

• školska povjerenstva zadržavaju kopije ispita predloženika i čuvaju ih u 
školi do kraja školske godine

• na temelju dostavljenih prijedloga školskih povjerenstava, županijska 
povjerenstva objedinjuju popise predloženih učenika u jedinstvenu 
ljestvicu poretka po pojedinim kategorijama



ŠKOLSKA (OPĆINSKA/GRADSKA) I ŽUPANIJSKA 
RAZINA NATJECANJA

• nakon analize dostavljenih ispita i ostale natjecateljske dokumentacije 
predloženika, županijska povjerenstva prema jedinstvenim kriterijima 
utvrđuju i objavljuju konačni popis učenika pozvanih na županijsko 
natjecanje (po razredima)

• broj učenika iz osnovnih i srednjih škola koji se pozivaju na županijsko 
natjecanje određuju upravna tijela županija nadležna za poslove 
obrazovanja u Republici Hrvatskoj

• popis pozvanih učenika po kategorijama za županijsku razinu, 
objavljuje se na naslovnim mrežnim stranicama škole domaćina 
Natjecanja iz geografije najkasnije 10 dana prije provedbe Županijske 
razine natjecanja



ŽUPANIJSKA RAZINA NATJECANJA 

• sudjeluju učenici koje su pozvala županijska povjerenstva na 
temelju analize dostavljenih ispita predloženika sa školske razine 
natjecanja i na temelju objavljene konačne ljestvice poretka 
učenika po kategorijama koja je na naslovnim mrežnim 
stranicama škole domaćina objavljena najkasnije deset dana 
prije provedbe županijske razine Natjecanja iz geografije

• Županijska povjerenstva za geografiju imaju predsjednika, tajnika i 
tri člana; po potrebi može biti i više članova, kao i 
podpovjerenstava po razredima; svi članovi su učitelji ili nastavnici 
geografije

• predsjednika, tajnika i članove županijskoga povjerenstva 
predlaže županijsko stručno vijeće, a imenuje upravno tijelo 
županije nadležno za poslove obrazovanja



PREDLOŽENICI ZA DRŽAVNU RAZINU 
NATJECANJA 

• županijsko povjerenstvo dostavlja državnome povjerenstvu 
izvješće o provedenom natjecanju i ljestvicu konačnog poretka 
te predlaže učenike s prva tri najbolja rezultata po razredu za 
kandidate za državno natjecanje; Splitsko-dalmatinska, Primorsko-
goranska i Osječko-baranjska županija predlažu učenike s pet 
najboljih rezultata za svaki razred, a Grad Zagreb učenike sa 
sedam najboljih rezultata za svaki razred

• županijsko povjerenstvo može predložiti i manji broj učenika 
državnome povjerenstvu

• županijska povjerenstva dostavljaju ljestvicu konačnog poretka,
podatke o predloženim učenicima za državno natjecanje i 
izvješće o provedenom natjecanju na posebnim obrascima 
ispisanom osobnim računalom 



LJESTVICA PREDLOŽENIKA I POPIS POZVANIH NA 
DRŽAVNO NATJECANJE

• obrasci se dostavljaju tajnici državnoga povjerenstva za geografiju 
elektroničkom poštom (ivana.kuhta-bogic@azoo.hr) u roku od 24 sata 
nakon završetka županijskih natjecanja

• državno povjerenstvo na temelju prispjelih ljestvica konačnog poretka i 
prijedloga predloženika sa županijskog natjecanja sastavlja ljestvicu 
predloženika iz svih županija po pojedinim kategorijama i objavljuje je na 
www.azoo.hr te izdvaja učenike za koje županijsko povjerenstvo treba 
dostaviti natjecateljsku dokumentaciju

• županijsko povjerenstvo dostavlja: ispite učenika, listiće sa zaporkom, 
ljestvice konačnog poretka po kategorijama (razredima) u roku 2 dana od 
objave navedenoga popisa; pri dostavi dokumentacije, listić sa zaporkom 
mora biti spojen s pripadajućim ispitom predloženika

mailto:ivana.kuhta-bogic@azoo.hr
http://www.azoo.hr/


LJESTVICA PREDLOŽENIKA I POPIS POZVANIH NA 
DRŽAVNO NATJECANJE

• županijska povjerenstva zadržavaju kopije ispita predloženika i čuvaju ih do 
kraja šk. godine

• nakon analize dostavljenih ispita i ostale natjecateljske dokumentacije 
predloženika, državno povjerenstvo utvrđuje i objavljuje ljestvicu poretka i 
popis pozvanih učenika (po razredima)

• u slučaju uočenih nepravilnosti državno povjerenstvo zadržava pravo 
revizije ljestvice konačnog poretka te je dužno u primjerenom roku objaviti 
revidiranu ljestvicu konačnog poretka



DRŽAVNO POVJERENSTVO
• Državno povjerenstvo za geografiju ima 20 članova

• izrađuje Ispite za sve razine natjecanja 

• ima pravo uvida u natjecateljsku dokumentaciju na svim razinama 
natjecanja

• dostavlja ispite i rješenja za svaku razinu natjecanja u elektroničkom obliku 
najranije dva radna dana prije provedbe natjecanja na adresu osobe koju 
imenuje upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu

• 3.3. Državno povjerenstvo šalje testove za sva natjecanja na školskoj i 
županijskoj razini zaduženima za distribuciju – školi domaćinu, odnosno, 
Upravnom odjelu u županiji dva radna dana prije natjecanja (u petak ako 
je natjecanje u ponedjeljak).

• za preuzimanje, umnožavanje i distribuciju ispita kao i za provedbu 
natjecanja u skladu s ovim pravilima odgovoran je predsjednik 
povjerenstva određene razine natjecanja (školskog/općinskog/gradskog, 
županijskog, državnog)

• poslovi sastavljanja, umnožavanja i distribucije ispita ne smiju biti dostupni 
javnosti



PROGRAM DRŽAVNE RAZINE NATJECANJA

• obuhvaća natjecateljski i posebni dio

• natjecateljski dio sastoji se od pisane provjere znanja (ispita) i 
praktičnog rada

• pisana provjera znanja temelji se na Nastavnom programu i 
Nacionalnom okvirnom kurikulumu koje je propisalo Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta, u skladu s načelom aktualizacije i 
provodi se na svim razinama natjecanja

• praktični rad provodi se samo na državnome natjecanju

• posebni dio sastoji se od stručnog terenskog izlaska u mjestu 
održavanja natjecanja i u njegovu okolicu, slušanja stručnih 
predavanja, druženja te stručnih razgovora i okruglih stolova za 
mentore učenika



PISANA PROVJERA ZNANJA

• pisana provjera znanja (ispit) sastoji se od zadataka objektivnog 
tipa koji se pišu 60 minuta, a ukupan broj bodova je 70

• po završetku državnoga natjecanja isključivo pravo objavljivanja 
ispita sa svih razina natjecanja ima Agencija za odgoj i 
obrazovanje na svojim mrežnim stranicama

• na državnom natjecanju zadaci se odnose na nastavne sadržaje 
odgovarajućega razreda, koje se po optimalnoj dinamici 
realizacije može obraditi do nadnevka održavanja natjecanja



PRAKTIČNI RAD
• praktični rad na državnom natjecanju sastoji se od problemskih 

zadataka koje učenik samostalno rješava

• zadaci proizlaze iz nastavnog programa i odnose se na vještine i 
sposobnosti za pojedini razred

• problemski zadaci odnose se na sljedeća programska područja: 
orijentacija, kartografija, klimatologija, geomorfologija, hidrogeografija, 
demogeografija, naselja, gospodarstvo, ekologija i geoinformatika

• trajanje praktičnoga rada ovisi o tipu zadataka i bit će objavljeno na 
državnome natjecanju

• pribor potreban za rješavanje učenici donose na natjecanje; popis 
pribora bit će objavljen na mrežnim stranicama HGD-a 10 dana prije 
održavanja državnoga natjecanja

• u praktičnom radu vrednuje se točnost riješenosti svakog dijela zadatka, 
a ukupan broj bodova je 30



VREDNOVANJE REZULTATA DRŽAVNE 
RAZINE NATJECANJA

• Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Odjel za geografiju 
Sveučilišta u Zadru imaju iste kriterije vrednovanja rezultata državnih 
natjecanja pri upisu na prvu godinu preddiplomskih i integriranih studijskih 
programa:

• izravni upis za tri sudjelovanja na državnom natjecanju iz geografije u 
kategoriji srednjih škola

• izravni upis za osvojeno jedno od prvih šest mjesta na državnom 
natjecanju iz geografije u kategoriji srednjih škola

• dodatnih 100 bodova za svako sudjelovanje na državnom natjecanju iz 
geografije u kategoriji srednjih škola (i osvojeno od sedmog mjesta 
nadalje)

• učenicima se za jednu školsku godinu vrednuje samo jedan, bolji rezultat



OBRASCI ZA ZAPORKU I IZVJEŠĆE





ZAHVALJUJEM ZA POZORNOST

VAMA I VAŠIM UČENICIMA ŽELIM PUNO USPJEHA 
NA NATJECANJU IZ GEOGRAFIJE 2016. GODINE!


