Obrazovna postignuća iz geografije koja će se provjeravati USMENO
(5. razred: Zemlja u svemiru)

Za dovoljan:
-

znati oblik Zemlje
prepoznati globus
na globusu pokazati Sjeverni pol, Južni pol i ekvator
na globusu ili geografskoj karti pokazati sve kontinente i oceane
na globusu ili geografskoj karti pokazati glavne i sporedne strane svijeta
nabrojati tri planeta Sunčevog sustava

Za dobar:
-

znati kolika je površina Zemlje
znati kolika je duljina ekvatora
na globusu pokazati sjevernu i južnu polutku
moći usporediti zvijezdu i planet
znati što je galaktika
znati kako se naziva Zemljin prirodni satelit
znati kako se naziva naša galaktika
nacrtati i nabrojati barem dvije Mjesečeve mijene

Za vrlo dobar:
-

navesti barem jedan dokaz okruglog oblika Zemlje
moći na crtežu pokazati os Zemljine rotacije
znati definiciju gravitacije
znati udjio kopna i udio mora u površini Zemlje
imenovati i pokazati kontinent na kojem je Hrvatska
nabrojati sve planeta Sunčevog sustava bez poredavanja prema udaljenosti od Sunca
razlikovati prirodne od umjetnih satelita
znati što je galaktika
znati kako se planeti Sunčevog sustava kreću u odnosu na Sunce
nacrtati i nabrojati sve Mjesečeve mijene
znati što je Mjesec u odnosu na Zemlju

Za odličan:
-

navesti primjere djelovanja gravitacije
znati kako je teklo ljudsko saznanje o obliku Zemlje
obrazložiti važnost znanosti i tehnologije u spoznajama o obliku Zemlje (zrakoplov, svemirska letjelica,
satelit, put na Mjesec)
znati što su kopnena i vodena polutka
znati što se nekad nazivalo Starim, a što Novim svijetom i zašto
pokazati istočnu, zapadnu, sjevernu i južnu Australiju i sl.
nabrojati sve planete Sunčevog sustava i poredati ih prema udaljenosti od Sunca
obrazložiti važnost Sunca za život na Zemlji
znati čemu služe umjetni sateliti
znati kako nastaju Mjesečeve mijene

Treba znati sve navedeno za određenu ocjenu – kroz cijelu školsku godinu i na njenom kraju, a za ocjenu veću od
dovoljan treba ostvariti i sve zadatke za niže ocjene (npr. da bi se dobilo ,,vrlo dobar“, treba znati sve za ,,dovoljan“ i
,,dobar“).

Bodovi i ocjene na PISMENOM PROVJERAVANJU:

Višeminutne provjere i ako prevladava dopisivanje:
dovoljan: 30 – 54%
dobar: 55 – 70%
vrlo dobar: 71 – 84%
odličan: 85 – 100%
Ako prevladava zaokruživanje:
dovoljan: 50 – 64%
dobar: 65 – 74%
vrlo dobar: 75 – 89%
odličan: 90 – 100%

Kod podjednakog udjela dopisivanja i zaokruživanja, odredit će se ljestvica za to pismeno provjeravanje.

