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RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – VIII. RAZRED 
XXVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2022. godine) 

ŽUPANIJSKA RAZINA 
 
 

Ispit ima 36 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova. Bodovna vrijednost 

zadatka navedena je u kvadratiću kraj zadatka. Moguće točno rješenje ili druga 

točna rješenja navedeni su u zagradi ili odvojeni kosom crtom.  

 

 

1. zadatak   

b)                    

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
 

 

 

2. zadatak 

Fran Krsto Frankopan, Petar Zrinski i Ivan Belostenec najpoznatiji su predstavnici  

ozaljskog(a) jezično-književnoga kruga. Krugu je pripadala i hrvatska književnica i 

diplomatkinja, velikašica iz obitelji Zrinski Katarina Zrinska / Katarina Zrinski / 

Katarina  

Oni nastoje stvoriti zajednički hrvatski književni jezik na osnovi svih naših narječja. 

Jezikoslovac Ivan Belostenec autor je i velikoga enciklopedijskog rječnika u dva dijela  

poznatoga pod naslovom Gazophylacium / Gazofilacij / Gazofilacij ili riznica 

latinsko-hrvatskih riječi. 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. Svaki u  

cijelosti, pravopisno i gramatički, točan primjer vrijedi 1 bod.  

Pogreškom se ne smatra ako učenici napišu i Ana 

Katarina Zrinska / Ana Katarina Zrinski / Ana Katarina. 

 

  

3. zadatak 

b) i d) 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer treba prepoznati dvije točne 
tvrdnje. Svaka prepoznata točna tvrdnja vrijedi 1 bod. 
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4. zadatak 

a) Godine 1847.  ilirci su utemeljili Narodni dom, sjedište hrvatskih znanstvenih i 

kulturnih ustanova onoga vremena: Matice ilirske, Narodnoga muzeja i drugih.   

Godine 1847.  ilirci su utemeljili Narodni dom, sjedište hrvatskih znanstvenih i 

kulturnih ustanova onoga vremena − Matice ilirske, Narodnoga muzeja i drugih.    

Godine 1847.  ilirci su utemeljili Narodni dom, sjedište hrvatskih znanstvenih i 

kulturnih ustanova onoga vremena, Matice ilirske, Narodnoga muzeja i drugih.    

• A) dio zadatka vrijedi 4 boda. U cijelosti jezično točna 

rečenica vrijedi 4 boda.  

Za svaku jezičnu pogrešku ili pogrešku u prepisivanju 

oduzima se 1 bod. 

 

b) Sama zgrada, smještena u Opatičkoj ulici i nedaleko od Hrvatskoga sabora te 

crkve svetoga Marka, obnovljena je zaslugom Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti. 

Sama zgrada smještena u Opatičkoj ulici i nedaleko od Hrvatskoga sabora te crkve 

svetoga Marka obnovljena je zaslugom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

• B) dio zadatka vrijedi 4 boda. U cijelosti jezično točna 

rečenica vrijedi 4 boda.  

Za svaku jezičnu pogrešku ili pogrešku u prepisivanju 

oduzima se 1 bod. 

                                        

 

5. zadatak 

b) 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
 

 

6. zadatak 

na glas 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
Nije pogreška ako učenik u rješenju ispravi pogrešno 
napisan primjer (naglas). 
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7. zadatak 

Na konferenciji UNESCO-a1969. godine John Mc Connell prvi je predstavio ideju 

obilježavanja dana Zemlje. Prvi je Dan planeta Zemlje već 1970. pokrenuo val akcija, 

uključujući donošenje važnih zakona o zaštiti okoliša u SAD-u. Dan planeta Zemlje 

službeno se obilježava od 1992. godine, kad je tijekom Konferencije UN-a o okolišu i 

razvoju u Rio de Janeiru usklađen program za promoviranje održivoga razvoja. 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. 

Svaki točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 

                                        Pogreškom se smatra i pravopisno netočno napisan 

                                        odgovor (crtica umjesto spojnice, prevelike bjeline 

                                        ispred i iza spojnice). 

   Pogreškom se ne smatra ako učenik napiše i oblik 
   pokrate Unesca. 

 

8. zadatak 

Prema kojemu konačnom cilju teži društvo svojim tehnološkim napretkom? Kad 

napredak prestane, u kojim će uvjetima ostaviti čovječanstvo? Neka nas priroda 

pouči o svojemu radu jer ide uvijek najkraćim i najbržim putem. 

• Zadatak vrijedi 5 bodova jer ima pet primjera. 

Svaki točno napisan primjer vrijedi 1 bod. 

Za dvije pogreške u istome primjeru oduzima se  

samo jedan bod. 

 

9. zadatak  

Tjekom/Tijekom ovoga stoljeća Zemlji je vjerojatno napravljeno više štete nego u 

cijeloj/cjeloj njezinoj povjesti/povijesti.  

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. 

Svaki točan primjer vrijedi 1 bod. 

10. zadatak 

Moje prijatelje Darija i Jurja sve više zaokuplja ekološka problematika, pa zajedno s 

Noom često smišljaju dobrovoljne akcije čišćenja okoliša. 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. 

Svaki gramatički i pravopisno točan primjer vrijedi 1 bod. 
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11. 

stupnjevana riječ ime stupnja vrsta riječi 

najjužnijem superlativ pridjev 

brže komparativ prilog 

 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera. Svaki točno 
izdvojen i u cijelosti opisan primjer vrijedi 1 bod. 

 

12. zadatak 

Dúga/Dùga je priča nemarnoga odnosa prema našemu planetu. 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
 

13. zadatak 

Biste li mogli živjeti bez prirode? 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
 

 

14. zadatak 

prilog prijedlog veznik čestica 

ubrzano u da put 

 

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima četiri primjera. Svaka točno 

razvrstana nepromjenjiva riječ vrijedi 1 bod. 

Za svaku pogrešku u prepoznavanju ili određivanju 

vrste nepromjenjive riječi oduzima se 1 bod.  
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15. zadatak 

četiriju, koji  

• Zadatak vrijedi 2 boda. Svaka točno ispravljena gramatička 

pogreška u rečenici vrijedi 1 bod. 

Za svaku učenikovu jezičnu pogrešku, gramatičku ili 

pravopisnu, oduzima se 1 bod. 

 
 

16. zadatak 

 

      I                                                      A          D                                               G 

Tisućljećima pokušavamo prilagoditi prirodu sebi, ali pritom činimo mnogo pogrešaka  

                      A 

podcjenjujući je. 

 

• Zadatak vrijedi 5 bodova jer ima pet primjera.  

Svaki točan primjer vrijedi 1 bod.  

Za svaku pogrešku u prepoznavanju imenske riječi ili 

određivanju padeža oduzima se 1 bod.  

 

17. zadatak 

Dvije je godine putujući div od bilijun tona leda plutao morima putujući na sjever. 

                         pridjev                                                             prilog / glagolski prilog / 

                                                                                                glagolski prilog sadašnji 

 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera.  

Svaki točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 

 

18. zadatak 

1., 2. 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera.  

Svaki točan primjer vrijedi 1 bod.  

                                        Pogreškom se smatra i pravopisno netočno napisan 

                                        odgovor (redni broj bez točke). 
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19. zadatak 

c)  

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
 

20. zadatak 

riječ: sastojci 

glasovne promjene: nepostojani (glas) a / nepostojano a 

                                sibilarizacija / druga palatalizacija 

 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera.  

Svaki točan primjer vrijedi 1 bod. 

                                        Redoslijed navođenja glasovnih promjena ne utječe na  

                                        broj bodova.  

 

 

21. zadatak 

 

glagolski oblik  vrsta glagolskoga oblika 

(ne) oklijevajući  glagolski prilog sadašnji / glagolski 

prilog 

postupahu imperfekt 

uvjerih se aorist  

 

 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. Svaki u cijelosti 

točno riješen primjer (ispisan glagolski oblik i imenovana 

njegova vrsta) vrijedi 1 bod. 

Pogreškom se smatra povratni glagol bez se. 
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22. zadatak 

imperativ: šetajmo / Više šetajmo. 

kondicional prvi: učinili bismo / Tako bismo učinili nešto dobro za svoje zdravlje. 

                                       • Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera. Svaki točno    

  riješen primjer vrijedi 1 bod. 

  Pogreškom se smatra gramatički netočan/nepotpun 

  glagolski oblik.  

  Ne smatra se pogreškom ako učenik napiše bismo 

  učinili, imajući na umu uvrštavanje glagola u rečenicu. 

 

23. zadatak  

broj surečenica: 5 / pet / pet surečenica 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
 

24. zadatak 

predikat: više je   

objekt: savršenstva 

priložna oznaka mjesta 1: u kapljici (vode) 

priložna oznaka mjesta 2: u bilo kojem (izumljenom) stroju / u stroju 

imenički atribut: vode 

• Zadatak vrijedi 5 bodova jer ima pet primjera. Svaki točno  

riješen primjer vrijedi 1 bod. 

Pogreškom se smatra svaki gramatički/pravopisno 
netočno ili nepotpuno prepisan primjer. 

 
 
25. zadatak 
broj imeničkih atributa: 4/četiri 

 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
 

26. zadatak 

sebe, je 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera.  

Svaki točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 
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27. zadatak 

glagolski predikat imenski predikat 

 

tvrde 

 

poznata su 

 

se mijenjaju 

 

postaje sve tiši 

 

 

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima četiri primjera. Svaki točno  

riješen primjer vrijedi 1 bod. 

Pogreškom se smatra svaki gramatički/pravopisno 
netočno ili nepotpuno prepisan primjer. 

 

28. zadatak 

c) nezavisnosložena rečenica 

a) neoglagoljena rečenica 

d) jednostavna proširena rečenica 

b) zavisnosložena rečenica 

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima četiri primjera.  

Svaki točno riješen primjer vrijedi 1 bod.  

 

29. zadatak 

b) 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
  

30. zadatak 

 

a) atributna 

b) objektna 

c) subjektna 

d) atributna 

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima četiri primjera.  

Svaki točno riješen primjer vrijedi 1 bod.  
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31. zadatak 

 Ne možemo napredovati tako da uništavamo prirodu. 

 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 

Pogreškom se smatra ako preoblikovana rečenica nije 

zavisnosložena, ako nije uporabljen odgovarajući 

veznik/veznički skup. 

 

32. zadatak 

 

c) 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 

 

 

33. zadatak 

 

d) novotvorenice 
 
c) dijalektizmi                    
  
a) internacionalizmi 
 
b) tuđice                                                  

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima četiri primjera.  

Svaki točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 

 

34. zadatak 

Učenik dobije 1 bod ako jezično točnom cjelovitom/necjelovitom rečenicom  

navodi traženi podatak: pad populacije ptica / promjena u distribuciji ptičjih 

vrsta. 

Npr. 
 

− Znanstvenici su zaključili da će do mijenjanja akustičnih svojstava prirodnih 

   krajolika doći zbog široko rasprostranjenoga pada populacije ptica. 

− Zaključili su da će do te pojave doći zbog promjena u distribuciji ptičjih vrsta. 

− zbog pada populacije ptica  

− promjena u razmještaju ptičjih staništa 

− „Široko rasprostranjeni pad populacija ptica i promjene u distribuciji vrsta…“ 
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Netočnim odgovorom smatra se ako učenik navodi netočne, neodređene ili 
preopćenite činjenice / ako odgovor nije jezično točan. 
 
Npr. 
 

− klimatske promjene 

− pjev ptica postaje sve tiši  

− Ptice tiše i manje pjevaju. 

− Zbog klimatskih promijena.  (odgovor nije jezično točan) 
 
 

 
35. zadatak 
 

pojava  uzrok/uzroci moguće posljedice 

 

 

neuobičajene (morske) 

životinjske vrste u rijeci 

Neretvi 

 

 

 

 

 

veliki prodor slane vode 

u Neretvu / morska voda 

sve više prodire u rijeku 

 

ugroženost biološke 

raznolikosti s visokim 

postotkom endemskih 

vrsta / ugrožavanje 

biološke raznolikosti / 

negativan utjecaj na 

zaštićene slatkovodne 

ekosustave / 

ugrožavanje 

slatkovodnoga 

ribolovnog područja… 

  

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva točna odgovora.  

                                       Učenik dobije 2 boda ako točno navodi oba tražena 
                                       odgovora, svaki točan odgovor vrijedi 1 bod. Za svaki  

                                       netočan, neodređen ili preopćenit odgovor oduzima se  

                                       1 bod. 

 

36. zadatak 

c)  

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
  

 


