
UVOD U GEOGRAFIJU, PLANET ZEMLJA, REPUBLIKA HRVATSKA

IME I PREZIME: ……………………………………………….     DATUM: ……………………………………                GRUPA A

BROJ BODOVA: …../28                                                                     OCJENA: ………………………………………………

1. U sljedećim zadacima zaokruži dva točna odgovora. (svaki točan odgovor = 1 bod) …/6

Koje među navedenim geografskim sadržajima proučava fizička geografija?

a) gospodarstvo    b) klima    c) naselja    d) reljef    e) stanovništvo

Na obale kojih oceana izlazi Europa?

a) Arktičkog    b) Atlantskog    c) Indijskog    d) Južnog     e) Tihog

Na dodiru kojih europskih regija se nalazi Republika Hrvatska?

a) Istočne Europe    b) Južne    c) Sjeverne     d) Srednje Europe    e) Zapadne Europe

2. U sljedećim rečenicama zaokruži točan pojam otisnut podebljanim slovima.           …/2
( dva točno zapokružena pojma donose 1 bod)

Afrika, Azija i Europa pripadaju kontinentima Starog/Novog svijeta.

Odnos nekog prostora prema susjednim morima i kopnima naziva se geografski 
položaj/geografski smještaj.

Na kopnenoj polutki više više je kopna/mora.

Najdužu kopnenu granicu Republika Hrvatska ima s Bosnom i Hercegovinom/Srbijom.

3. Dopuni sljedeće rečenice točnim pojmovima. (svaki točan odgovor donosi bod)    ..…/10      

Najvjerniji umanjeni model Zemlje je …………………………… .

Ekvator ili ……………………………… dijeli Zemlju na dvije polutke: ………………………. i …………………….. .

Najveća otočna skupina na svijetu nalazi se u Tihom oceanu i naziva se …………………………………… .

Zemljino gibanje oko vlastite osi naziva se ……………………………………….. . Za jedan okret oko svoje 
osi Zemlji je potrebno …………………….. . Posljedice ovog gibanja je izmjena ……………………. i 
……………......... .

Najvažnija riječna luka u Hrvatskoj je ………………………………………………. .



4. Riješi pomoću grafičkog priloga.   …/5
(svaki točan odgovor = 1 bod)

- Podebljaj ekvator

- Ucrtaj Zemljinu os

- Slovom X obilježi Sjeverni pol

- Kosim crtama (////) označi južnu polutku.

- Označi smjer Zemljine vrtnje oko svoje osi.

5. Kratko odgovori! (svaki točan odgovor 
donosi jedan bod)                                             .…./5                                                                                           

Gdje je glavno središte Europske unije? …………………………………………………

Kako se naziva dio mora koji pripada Republici Hrvatskoj?..……………………………….. .

Navedi jednu teškoću koja proizlazi iz oblika teritorija RH? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tko je uglazbio hrvatsku himnu? ……………………………………………..

Na koje je upravne regije podijeljena Republika Hrvatska? ……………………………………………

UVOD U GEOGRAFIJU, PLANET ZEMLJA, REPUBLIKA HRVATSKA



IME I PREZIME: ……………………………………………….     DATUM: ……………………………………                GRUPA B

BROJ BODOVA: …../28                                                                     OCJENA: ………………………………………………

1. U sljedećim zadacima zaokruži dva točna odgovora. (svaki točan odgovor = 1 bod) …/6

Koje među navedenim geografskim sadržajima proučava socijalna geografija?

a) vode    b) klima    c) naselja    d) reljef    e) stanovništvo

Na obale kojih oceana izlazi Australija?

b) Arktičkog    b) Atlantskog    c) Indijskog    d) Južnog     e) Tihog

Nizinskom dijelu Republike Hrvatske pripada:

a) Lika     b) Središnja Hrvatska    c) Kvarner     d) Istočna Hrvatska     e) Dalmacija

2. U sljedećim rečenicama zaokruži točan pojam otisnut podebljanim slovima.           …/2
(dva točno zaokružena pojma donose 1 bod)

Sjeverna i Južna Amerika pripadaju kontinentima Starog/Novog svijeta.

Na kopnenoj polutki više više je kopna/mora.

Najkraću kopnenu granicu Hrvatska ima sa Slovenijom/Crnom Gorom.

Opseg ekvatora iznosi 40 000 km/40 000 km².

3. Dopuni sljedeće rečenice točnim pojmovima.                                                                  …/10

Prve snimke  Zemlje načinjene su uz pomoć satelita 1959. iz ………………..…………… .

Polutnik ili ……………………………… dijeli Zemlju na dvije polutke: ………………….. i …………………… .

Najveći otok na svijetu zove se …………………………………….… .

Zemljino gibanje oko vlastite osi naziva se ……………………………………….. . Za jedan okret oko svoje 
osi Zemlji je potrebno …………………….. . Posljedice ovog gibanja je izmjena ……………………. i 
……………......... .

Najvažniji riječni plovni put u Hrvatskoj ide rijekom ………………………………… .



Riješi pomoću grafičkog priloga.   …/5

- Podebljaj ekvator

- Ucrtaj Zemljinu os

- Slovom X obilježi Južni pol

- Kosim crtama (////) označi sjevernu 
polutku.

- Označi smjer Zemljine vrtnje oko svoje osi.

6. Kratko odgovori! (svaki točan odgovor donosi jedan bod)                                             .…./5                           

Od koje je godine Hrvatska članica Europske unije? …………………………………………………

Koliko iznosi površina Republike Hrvatske?..……………………………….. .

Na što podsjeća oblik Republike Hrvatske? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tko je napisao tekst hrvatske himne? ……………………………………………..

Koliko Hrvatska ima županija? ……………………………………………



Ime i prezime: …………………………………………………………                       Kartografska pismenost (A)

Datum: ………………………………    Broj bodova: …./30                      OCJENA: ………………………………..

1. Sljedeće zadatke riješi pomoću priloženog slijepog zemljovida svijeta.

A. Na odgovarajuće mjesto na zemljovidu upišite Atlantski ocean, a potom na zemljovidu 
ispišite nazive samo onih kontinenata koji ga okružuju.                                                           …./5

B. Napiši na zemljovidu naziv oceana uz obale Antarktike.                                                             .…/1

C. Upiši slovo E u najmanji ocean. To je ……………………………………. .                                               .…/1

D. Upiši slovo F u drugi kontinent po veličini. To je …………………………  .                                        …./1



2. Sljedeće zadatke riješi pomoću priloženog crteža.                                                            …./10
a) Na geografskoj karti, u pravokutnike, upišite imena susjednih država: Slovenija, Srbija, 

Bosna i Hercegovina. (3 boda)
b) Na geografskoj karti, u kružiće, upišite brojke za granične rijeke:

1 – Dragonja    2 – Sutla   3 – Mura   4 – Dunav     (4 boda)
c) Na geografskoj karti, u kvadratiće, upišite slova za sljedeće granične planine i gore:

A – Žumberačka gora   B – Plješivica    C – Dinara        (3 boda)



3. Sljedeće zadatke riješi pomoću priloženog zemljovida i tablice županija.                …./12                    
a. Najzapadnije županijsko središte Republike Hrvatske je …………………………… .
b. Naša najjužnija kopnena točka je u …………………………. županiji, a njeno središte je 

………………… .
c. Na karti zaokruži ime županije koja se prostire na prostoru Nizinske i Gorske Hrvatske . 

Ta županija na zapadu graniči s ………………………………………, a sjedište joj je u 
………………………………. .

d. Navedi imena dviju županija koje graniče s Republikom Srbijom: …………………………………… 
i ……………………………..

e. Na prostoru Dalmacije su ove županije: …………………………………………………….., 
………………………………………………….., ………………………………………….. i …………………………………. 



Ime i prezime: …………………………………………………………                       Kartografska pismenost (B)

Datum: ………………………………    Broj bodova: …./30                      OCJENA: ………………………………..

1. Sljedeće zadatke riješi pomoću priloženog slijepog zemljovida svijeta.

A. Na odgovarajuće mjesto na zemljovidu upišite Tihi ocean, a potom na zemljovidu ispišite 
nazive samo onih kontinenata koji ga okružuju.                                                                       …./5

D. Napiši na karti naziv oceana uz sjeverne obale S. Amerike i Euroazije.                                 .…/1      

E. Upiši slovo E u najmanji kontinent. To je …………………………………. .                                            .…/1

F. Upiši slovo F u drugi ocean po veličini. To je …………………………  .                                               …./1



2. Sljedeće zadatke riješi pomoću priloženog crteža.                                                            …./10
a) Na geografskoj karti, u pravokutnike, upišite imena susjednih država: Mađarska, Srbija, 

Crna Gora. (3 boda)
b) Na geografskoj karti, u kružiće, upišite brojke za granične rijeke:

1 – Kupa    2 – Una   3 – Mura   4 – Sava     (4 boda)
c) Na geografskoj karti, u kvadratiće, upišite slova za sljedeće granične planine i gore:

A – Maceljsko gorje   B – Dinara    C – Kamešnica       (3 boda)



UVOD U GEOGRAFIJU, PLANET ZEMLJA (PP)

IME I PREZIME: …………………………………………………………..     DATUM: ………………………………………

BROJ BODOVA: …/14                                                                          OCJENA: ………………………………….. 

I. Dopuni sljedeće rečenice.                                                                                           …/8

Znanost o Zemljinoj površini naziva se …………………………………………. .

Zemlja ima oblik …………………………….. .

Krajnje točke na Zemlji su ………………………………….. i ……………………………………. .

Kontinenti Starog svijeta su: ……………………………….., …………………………. I ………………………. .

Okretanje Zemlje oko svoje osi naziva se ……………………………………………. .

II. Zaokruži slovo ispred dva geografska elementa koje proučava prirodna geografija! 
…/2

a) Naselja     b) reljef     c) klima    d) stanovništvo

III. Prekriži netočno u parovima pojmova otisnutim masnim slovima!                        …./4

Ekvator je zamišljena linija koja dijeli Zemlju na dvije jednake polutke sjevernu i južnu/istočnu i 
zapadnu.

Od ukupne površine Zemlje more čini 29%/71%.

Rotacija se odvija u smjeru zapad-istok/istok – zapad, a trajanje rotacije je 24 sata/1 tjedan.


