Obrazovna postignuća iz geografije koja će se provjeravati USMENO
(6. razred: svijet općenito)

Za dovoljan: znati broj stanovnika svijeta i njegovo kretanje (da li stoji, raste ili pada)
moći na grafikonu prepoznati porast, stagnaciju (stajanje) ili pad broja stanovnika ili sl.
moći nabrojati pet najraširenijih svjetskih religija
znati podjelu kršćana
moći nabrojati dva svjetska jezika
moći izračunati gustoću naseljenosti
moći izračunati prirodnu promjenu
pomoću podataka o visini bruto društvenog proizvoda razlikovati
usvojiti pojam migracije
moći nabrojati skupine gospodarskih djelatnosti i po jednu djelatnost iz svake
moći prepoznati gospodarski razvijenu ili nerazvijenu državu prema statističkim podacima o visini BDP-a
nabrojati tri najveće međunarodne organizacije
na slijepoj karti moći pokazati 41% dolje navedenih objekata na Zemlji

Za dobar: znati podjelu muslimana
znati u kojim je dijelovima svijeta prirodni priraštaj visok
moći pokazati na geografskoj karti tri najgušće naseljena dijela svijeta
znati što je esperanto
moći nabrojati četiri svjetska jezika
usvojiti pojmove imigracije i emigracije
moći nabrojati po dvije gospodarske djelatnosti iz svake skupine
znati podorganizacije Ujedinjenih naroda (nacija)
moći očitati raspodjelu po skupinama gospodarskih djelatnosti na grafikonu
moći pokazati 55% dolje navedenih objekata na Zemlji

Za vrlo dobar: objasniti posljedice rasta broja stanovnika i njihovu negativnost
moći nabrojati uzroke migracija
moći nabrojati migracije prema trajanju
znati kojih međunarodnih organizacija je Hrvatska članica
moći nabrojati po tri gospodarske djelatnosti iz svake skupine
moći prepoznati gospodarski razvijenu ili nerazvijenu državu prema statističkim podacima o raspodjeli
prema skupinama gospodarskih djelatnosti, prirodnoj promjeni, prostornom kretanju
moći pokazati 71% dolje navedenih objekata na Zemlji

Za odličan: znati kakva je prirodna promjena u Hrvatskoj i sličnim državama
moći pokazati prostornu raspodjelu pet najvećih svjetskih religija na geografskoj karti (otprilike)
moći pokazati najrjeđe naseljene dijelove svijeta na geografskoj karti
moći dati prikaz nekih dijelova svijeta: kakvo im je prirodno, a kakvo prostorno kretanje, koliki im je BDP,
kakva je raspodjela prema skupinama gospodarskih djelatnosti, prevladava li useljavanje ili iseljavanje
usporediti dvije države: pomoću statističkih podataka o gospodarstvu država, prepoznati koja je država
iseljenička, a koja useljenička
znati najmanje jednu prirodnu i jednu kulturnu UNESCO-ovu Svjetsku baštinu izvan Europe
moći pokazati 85% dolje navedenih objekata na Zemlji

Pojave (objekti) koje treba moći pokazati na slijepoj karti:
-

mora: Arapsko, Sredozemno, Crno, Karipsko

-

zaljevi: Bengalski, Meksički

-

morski prolazi: Gibraltarska vrata, Sueski kanal, Panamski kanal

-

planine, planinski sustavi i gorja: Himalaja, Ural, Atlas, Kilimandžaro, Kordiljeri, Ande,
Veliko razvodno gorje

-

rijeke: Ind, Žuta rijeka (Hoangho), Jangce, Ganges, Nil, Kongo, Mississippi, Amazona

-

jezera: Kaspijsko, Bajkalsko, Aralsko, Čad, Michigan

-

pustinje: Takla Makan, Gobi, Sahara

-

države: Kina, Indija, Japan, Rusija, Indonezija, Egipat, Kenija, Južnoafrička republika, Kanada, Sjedinjene
Američke Države, Meksiko, Brazil, Argentina, Australija, Novi Zeland

-

gradovi: Peking, Šangaj, Hong Kong, Tokio, New Delhi, Kolkata, Mumbai, Kabul, Bagdad, Kairo, Nairobi,
Johannesburg, Cape Town, Montreal, Vancouver, Toronto, Washington, New York, Chicago, Los Angeles, Ciudad
de Mexico (Meksiko-Grad), Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Sydney, Melbourne, Perth

-

očitavati geografske koordinate i znati gdje je toplije, a gdje hladnije

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.

