
RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – 4. RAZRED 

XXVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2022.) – ŽUPANIJSKA RAZINA 

Ispit ima 29 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova. Bodovna vrijednost zadatka u testu 

napisana je u kvadratiću kraj zadatka. Moguće točno rješenje ili druga točna rješenja odvojena su kosom 

crtom ili su navedena u zagradama. U rješenjima se sustavno provodi navezivanje, ali valja priznati i 

učenička rješenja bez navezaka osim u slučaju kad se traži prijepis. 

1. zadatak  

Hrvatsko-ugarskom nagodbom  

Riječkom krpicom 

Prvoga svjetskog rata 

Pomorske vojne akademije 

Ministarstvo poljoprivrede  

Stanice za kemijska ispitivanja 

  6 bodova (Svaki u cijelosti točno napisan dio rečenice vrijedi 1 bod. Za više pogrešaka 
unutar istoga dijela oduzima se samo 1 bod. Ne priznaje se 1. svjetski rat / I. svjetski rat.) 

 

2. zadatak 

Osnovni su krojački prepravci skraćivanje, sužavanje i proširivanje odjeće. Sužavanje kaputa, na 

primjer, često zahvaća i druge dijelove kaputa te se to dodatno naplaćuje. 

 2 boda – sve u cijelosti točno napisane riječi 
1 bod – 1 pogreška 

0 bodova – 2 pogreške i više  
 

3. zadatak 

Obavještavamo vas da će od 1. srpnja 2021. godine zvjezdarnica osječkoga Astronomskog 

centra ponovno otvoriti svoja vrata. I dosad smo uspijevali da karta za putovanje svemirskim 

prostranstvima bude po popularnim cijenama, a tako će biti i dalje. 

 2 boda – sve u cijelosti točno napisane riječi 
1 bod – 1 pogreška 

0 bodova – 2 pogreške i više  
 

4. zadatak 

1. Codyja 

2. Brownovu 

3. crpe 

4. sve 

5. padnu 

6. kćer 
7. koji 

8. kutova 

 8 bodova (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod.) 

 



5. zadatak 

ledeni – N, m. r., jd.             njedrima – L, s. r., mn. / pluralia tantum 

njih –    A, s. r., mn.           stotina – G, ž. r., mn. 

 4 boda (Svaka točno određena riječ vrijedi 1 bod. Za više pogrešaka povezanih s istom 

riječi oduzima se samo 1 bod.) 

 

6. zadatak 

peć-, peč-, pek-, pec- 

 

 1 bod (Za jedan bod moraju biti navedeni svi alomorfi sa spojnicama.) 

 

7. zadatak 

nikakav – neodređena (zamjenica)          svojega – povratno-posvojna (zamjenica)           

njemu – osobna (zamjenica)                    se – povratna (zamjenica)                       

joj – osobna (zamjenica)                          svakoga – neodređena (zamjenica) 

 

 6 bodova (Svaka točna zamjenica vrijedi 1 bod.) 

 

8. zadatak 

a) talijanski / talijanski jezik / Talijanski. / Talijanski jezik.  
b) hrvatski / hrvatski jezik / Hrvatski. / Hrvatski jezik. 
c) engleski / engleski jezik / Engleski. / Engleski jezik. 

 

 3 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod. Rješenja mogu biti napisana i punom 
rečenicom.) 

 

 

9. zadatak 

Kako je Dora sjajno kuhala                       uzročna 

hvalio ju je                                                 glavna 

i nije propustio obavijestiti prijatelja          sastavna 

da imaju ideju                                           objektna      

da otvore restoran                                    atributna 

u kojemu bi ona vodila kuhinju                 atributna 

a on bio konobar                                      suprotna 

 7 bodova (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod.) 
 

10. zadatak 

Nažalost/nažalost 
nesumnjivo 

 2 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod.) 

 

 

 

 

 

 

 



11. zadatak 

išibati – jednačenje/asimilacija (suglasnika) po zvučnosti, jednačenje/asimilacija      

              (suglasnika) po mjestu tvorbe, ispadanje/gubljenje/stapanje suglasnika 

spasioče – vokalizacija / zamjena l/o / zamjena l/o / zamjena l s(a) o, nepostojani a /    

                   nepostojano a / sekundarno a / gubljenje a / ispadanje a, palatalizacija 

grmlje – jotacija / jotacija s epentezom / jotacija s epentetskim l  

             (Ne priznaje se samo epenteza ili epentetski/epentetsko l.) 

pruski – ispadanje/gubljenje/stapanje suglasnika 

 8 bodova (Svaka točno određena glasovna promjena vrijedi 1 bod. U primjeru spasioče 
priznati i ako je drukčiji redoslijed glasovnih promjena. U primjeru išibati 
ispadanje/gubljenje/stapanje suglasnika mora biti zadnja glasovna promjena.)  

 

12. zadatak 

Vesna │Parun│rođena je │u ljetnikovcu│obitelji│Zuliani,│u kući│na rtu│otoka │Zlarina, │a vječno 
joj je│počivalište│Šolta. 

 1 pogreška – 2 boda 

      2 pogreške – 1 bod 

 

13. zadatak 

 

a) trilògija 

b) mȃjčīnstvo 

 2 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod. Priznati i podcrtane odgovore.) 

 

14. zadatak 

a) vlast ga / vlas ga (1 bod) 

b) bez sestre (1 bod) 

c) igrat ćemo (1 bod) 

 3 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod.) 
 

 

 

15. zadatak 

 

a) Babogretka 

b) Kartažanka 

c) Splićanka 

 3 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod.) 

 

16. zadatak 

a) konavoski 

b) maslenički 
c) belomanastirski 

 3 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod.) 

 



17. zadatak 

ekonim/ojkonim: Atena/Ateni 

hidronimi: Sredozemno more / Sredozemnog(a) mora, Egejsko more / Egejskog(a) mora,      
                 Libijsko more / Libijskog(a) mora 

 
oronimi: Lefka, Psiloritis, Dikti 

 3 boda (Svaki točan redak vrijedi 1 bod.) 

 

18. zadatak 

strana riječ: dress code 

tuđice: frend/frendovi/frendovima, špigl, kul 
usvojenica: cipele 

 3 boda (Svaki točan redak vrijedi 1 bod.) 

19. zadatak 

anglizam/anglicizam 

 1 bod 

20. zadatak 

špigl 
 1 bod 

 

21. zadatak 

dress code – pravila odijevanja 

špigl – ogledalo/zrcalo 

 2 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod.) 
 

22. zadatak 

ići nekomu uz dlaku – suprotstaviti se komu, činiti što protiv čije volje, prkositi komu 

vaditi kestenje iz vatre – izlagati se neugodnosti umjesto koga ili snositi posljedice    

                                        umjesto koga, popravljati čije pogreške 

zakopati ratnu sjekiru – pomiriti se, sklopiti primirje 

kititi se tuđim perjem – preuzimati tuđe zasluge, pripisivati sebi tuđa djela ili zamisli 

 4 boda (Valja priznati odgovore koji po smislu odgovaraju navedenima. Svaki točno 
objašnjen frazem vrijedi 1 bod.) 

 

 

 

 

 

 



23. zadatak 

Bašćanska ploča nastala je oko 1100. godine. Pronađena je u mjestu Jurandvor kod Baške na 

otoku Krku u crkvi sv. Lucije, koju je, prema zapisu na Ploči, zidalo 10/deset/desetero ljudi. Pismo 

kojim je napisana prijelazni je tip glagoljice. 

 3 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod.) 
 

 

24. zadatak 

(Ja,) u ime Oca i Sina i Svetoga Duha (Ja može biti ispušteno.) 

(Da tko to poreče,) neka ga prokune Bog i 12  apostola i 4 evanđelista i sveta Lucija, (amen). (Da 

tko to poreče, može biti ispušteno. Amen može biti ispušten. ) 

 2 boda (Svaki točno podcrtan dio teksta vrijedi 1 bod.) 

 

25. zadatak 

Jer se slavne i utjecajne osobe u svijetu mode zbog pritiska javnosti okreću sporoj modi.  

 1 bod (Priznati i drukčije oblikovane točne odgovore koji navedenomu odgovaraju po 

smislu.) 

 

26. zadatak 

Potrošači kupuju proizvode brze mode  

o jer su takvi proizvodi jeftini (1 bod) 

o jer žele biti u trendu. (1 bod) 

 2 boda (Svaki točno navedeni odgovor vrijedi jedan bod. Priznati i drukčije oblikovane 
odgovore koji navedenome odgovaraju po smislu.) 

 

27. zadatak 

prevelika potrošnja vode (1 bod) 

gomilanje otpada (1 bod) 

uništavanje/trovanje biljnih i životinjskih zajednica (1 bod) 

 3 boda (Svaki točan odgovor vrijedi 1 bod. Ne priznati odgovore koji su općeniti, na 

primjer: voda, otpad, biljne i životinjske zajednice. Ne priznati odgovore koji nisu vezani 

uz okoliš.) 
 

28. zadatak 

C. 

 1 bod (Priznati i podcrtane odgovore.) 



 

29. zadatak 

Učenik oblikuje odgovor koji uključuje nešto od sljedećega: 

o kupnja rabljene odjeće 

o kupnja odjeće od lokalnih proizvođača  

o kupnja skupljega, ali kvalitetnijega proizvoda koji će duže trajati 

o prestati kupovati samo zato što je nešto u modi, nego kupovati ono što mi se sviđa i što ću 

duže nositi 

o nasljeđivanje odjeće od braće/sestara/rođaka 

o razmjena s prijateljima itd. 

 1 bod (Priznati i druge točne odgovore.) 

 


