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RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – VII. RAZRED 
XXVI. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2021.) 

ŽUPANIJSKA RAZINA 
 

Ispit ima 31 zadatak. 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 
 
Misal po zakonu rimskoga dvora / Misal po zakonu Rimskoga dvora 
 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
 

2. zadatak 
 
Venecija, 1595. / Venecija. 1595. / U Veneciji 1595. / u Veneciji 1595. 
 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer traži dva podatka. Svaki točan 
podatak vrijedi 1 bod. 
Pogreškom se smatra i pravopisno netočan odgovor. 
 

3. zadatak  
 
c) 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 

 
4. zadatak 
 
b)   Vjekoslav Babukić 

d)   Bogoslav Šulek 

a)   Ljudevit Gaj 

c)   Ivan Kukuljević Sakcinski 

 
• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima a), b), c) i d) dio. Svaki točno 

riješen dio vrijedi 1 bod. 
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5. zadatak 
 
Ilirac Dragutin Rakovac, prvi upravitelj Narodnoga muzeja, brinuo je o preuzimanju, 
smještaju i čuvanju prikupljenih muzejskih predmeta. 
 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera. Dvama zarezima 
odvojen apozicijski skup vrijedi 1 bod. Zarez u nabrajanju 
vrijedi 1 bod. 
Za svaku pogrešku u pisanju zareza oduzima se 1 bod. 

 
6. zadatak  
 
a) Najviše pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj živi u  
    Karaš-severinskoj županiji i nazivaju se Karaševci ili karaševski Hrvati. 
 

• A) dio zadatka vrijedi 3 boda. U cijelosti jezično točna rečenica 
vrijedi 3 boda.  
Za svaku jezičnu pogrešku ili pogrešku u prepisivanju 
oduzima se 1 bod. 
 

b) Neki su doselili u rumunjski dio Banata iz slavonskoga kraja, iz Babine Grede,  
    a neki iz Gorskoga kotara. 

• B) dio zadatka vrijedi 3 boda. U cijelosti jezično točna 
rečenica vrijedi 3 boda.  
Za svaku jezičnu pogrešku ili pogrešku u prepisivanju 
oduzima se 1 bod. 

 
7. zadatak 
 
2017./2018. 
„Zapad” 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera. Svaki točno 
riješen primjer vrijedi 1 bod. 

 
8. zadatak 
 
šibl ja/šibl je  
zrnja/zrnje 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera. Svaki točno 
riješen primjer, zbirna imenica u G ili u N, vrijedi 1 bod. 
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9. zadatak 

Muzeji čine umjetnička blaga dostupnim/dostupnima javnosti. 

• Zadatak vrijedi 2 boda. U cijelosti jezično točna rečenica 
vrijedi 2 boda. 
Za svaku jezičnu pogrešku oduzima se 1 bod. 

10. zadatak 
 
       V                                         D                                           N 
Hej t i,  pogledaj ovo! To će t i se sigurno svidjeti  jer t i  vol iš neobično. 
 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. Svaki točno riješen 
primjer vrijedi 1 bod. 
Za svaki pogrešno određen padež ili pogrešku u 
prepoznavanju zamjenice oduzima se 1 bod.  

 
11. zadatak 
 
žuće, viši, šira, čišće/čistije 
 

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima četiri primjera. Svaki 
gramatički i pravopisno točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 

 
12. zadatak 
  
a) triju 
b) koji 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima a) i b) dio. Svaki točno riješen 
dio vrijedi 1 bod. 

 
13. zadatak 
 
a) obrađivati, obraditi 
b) čuti 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. Svaki jezično 
točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 
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14. zadatak 
 

glagol  vrsta glagola prema predmetu 
radnje u rečenici 

(ne) određuje se povratni 

određuju prijelazni 

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

ispisan glagol i točno određena vrsta glagola prema 
predmetu radnje u rečenici vrijedi 1 bod. 

 
15. zadatak 

Da bismo brže čitali, savjetovali su nam: preskačite veznike i nepotrebne priloge, ne 
mičite usnama nego letimičnim pogledom prijeđite cijelu rečenicu, ne zastajkujte 
između odjeljaka teksta. 

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima četiri primjera. Svaki 
gramatički i pravopisno točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 

 
16. zadatak 
 
najbolje 

• Zadatak vrijedi 1 bod. 

 
17. zadatak 
 
nepromjenjiva riječ vrsta nepromjenjive riječi 

li    čestica 
tako    prilog 
i    veznik 
 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. Svaka točno 
prepoznata i prema vrsti točno određena nepromjenjiva riječ 
vrijedi 1 bod. 

 
18. zadatak 

Hrvatsko muzejsko društvo.  

• Zadatak vrijedi 1 bod. 
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19. zadatak 

pridjevni atributi imenički atributi apozicije 

grčkoga muza božice 

njezino za stvaranje umjetnike 

 
• Zadatak vrijedi 6 bodova jer ima šest primjera. Svaki točno 

riješen primjer vrijedi 1 bod. 
 
20. zadatak 
 

izravni objekti neizravni objekti 

baštinu nam 

ono o njoj / njoj 

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

riješen primjer vrijedi 1 bod. 
 
21. zadatak 
 

priložna oznaka pitanje 

s plakata Odakle? / S kojega 
mjesta? / Otkud(a)? 

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

riješen primjer vrijedi 1 bod. 
Pogreškom se smatra i pravopisna pogreška u pisanju 
pitanja. 

 

22. zadatak 

prijedložni skup s A služba u rečenici 
uz pomoć 
 

PON / PO načina / 
priložna oznaka 
načina 
 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera. Svaki točno 
riješen primjer vrijedi 1 bod. 
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23. zadatak 
                                
predikat: možete čuti 
objektni skup: zanimljive muzejske priče 
PO mjesta: u Kući europske povijesti  
PO vremena: svaki put 
                    

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima četiri primjera. Svaki u cijelosti 
točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 
Pogreškom se smatra i pravopisno netočno rješenje. 

 
24. zadatak 
 
Prosječna osoba može pročitati tristotinjak riječi u minuti. 

• Zadatak vrijedi 2 boda jer ima dva primjera. Svaki točno 
riješen primjer vrijedi 1 bod. 
Za svaku pogrešku u prepoznavanju četverosložne riječi 
ili u označavanju naglašenoga sloga oduzima se 1 bod.  

 
25. zadatak 
 

  silazni uzlazni 

dugi riječ usporavaju 

kratki već izgovaramo 

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

riješen primjer vrijedi 1 bod. 
 

26. zadatak 

Govoreći o knjizi „Sto najvećih djela svjetske književnosti”, Antun Šoljan, sastavljač te 
antologije, predstavio ju je kao praktični priručnik i podsjetnik na one knjige koje 
najčešće zanemarujemo. 
 

• Zadatak vrijedi 6 bodova jer ima šest primjera, tj. šest riječi 
koje valja dopuniti odgovarajućim slovom/slovima. Svaki 
točno riješen primjer vrijedi 1 bod. 
Za dvije pogreške u riječi s dva tražena slova oduzima 
se samo 1 bod. 
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27. zadatak 
 
Antologija sadržava dijelove i manje cjeline iz najpoznatijih djela stotine književnika 
priznatih u svijetu. U bilješkama o piscima ne otkrivamo samo djelić njihova životopisa, 
nego saznajemo i o njihovu značenju u povijesti književnosti.   
 

• Zadatak vrijedi 6 bodova jer ima šest primjera. Svaki točno 
riješen primjer vrijedi 1 bod. 

 

28. zadatak 

riječ   glasovna promjena 

možete  palatalizacija 
korisnici  sibilarizacija 
projekata  nepostojani a 
 

• Zadatak vrijedi 3 boda jer ima tri primjera. Svaki u cijelosti 
točno riješen primjer, ispisana riječ s glasovnom promjenom 
i točno imenovana glasovna promjena u prepisanoj riječi, 
vrijedi 1 bod. 

29. zadatak 
 
c)  1. odjeljak 

a)  2. odjeljak 

d)  3. odjeljak 

b)  4. odjeljak 

• Zadatak vrijedi 4 boda jer ima a), b), c) i d) dio. Svaki točno 
riješen dio vrijedi 1 bod. 

 

30. zadatak 

Učenik dobije 1 bod ako jezično točno navodi Nacionalni park Risnjak. 
 
Nacionalni park Risnjak / Nacionalni park „Risnjak” / NP Risnjak / NP „Risnjak” 
 
Netočnim odgovorom smatra se ako učenik navodi netočan, neodređeni ili 
preopćeniti podatak ili ako je odgovor jezično netočan. 

Npr. 
– šume i livade  
– goranski kraj 
– Gorski kotar 
– Nacionalni Park „Risnjak”  
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31. zadatak 
 
Učenik dobije 1 bod ako jezično točnom cjelovitom, citiranom ili svojom 
rečenicom navodi oba od spomenutih obilježja poučne staze Leska: prirodne i 
kulturne zanimljivosti/znamenitosti/osobitosti/značajke / prirodna i kulturna 
obilježja / prirodno i kulturno nasljeđe. 
 
Npr. 
Na njoj je predstavljeno prirodno i kulturno nasljeđe goranskoga kraja. 
 
Na tablama duž te staze vidjet ćete tekstove, karte i crteže, fotografije kojima su 
predstavljene prirodne i kulturne znamenitosti toga kraja.  
 
To je poučna staza zbog fotografija i tekstova na tablama koji govore o kulturnim i 
prirodnim obilježjima NP Risnjak. 
 
Na toj stazi otkrivamo kulturne i prirodne zanimljivosti Gorskoga kotara.   
 
 
Netočnim odgovorom smatra se ako učenik navodi samo jedno od spomenutih 
obilježja te ako navodi neodređene, preopćenite ili u tekstu nespomenute činjenice 
ili ako je odgovor jezično netočan / nije izrečen cjelovitom rečenicom. 
 
Npr. 
Na njoj su predstavljena prirodna obilježja goranskoga kraja. 
 
Staza se može proći u pratnji stručnoga vodiča. 
 
Vodi kroz bujnu šumu, prolazi livadama na kojima ljeti cvatu zaštićeni cvjetovi.  
 
Na tablama duž poučne staze vidjet ćete tekstove, karte i crteže, fotografije.  
 
Na tu stazu učenici dolaze na terensku nastavu. 
 
Na toj stazi otkrivamo kulturne i prirodne znamenitosti gorskoga kotara  
 
otkrit ćete skrivene slapove i spilje 


