
8. razred – pitanja za ponavljanje 
 

1. Na koje prirodno-geografske cjeline dijelimo Hrvatsku? Opiši po čemu se razlikuju. 
 
2. Prema geografskom položaju kakva je zemlja Hrvatska? Opiši koje geografske cjeline Hrvatske pripadaju 

pojedinim regijama Europe. 
 

3. Navedi kulturno-civilizacijske krugove kojima pripada Hrvatska. Opiši vjerski utjecaj i utjecaj pojedinih 
naroda po skupinama. 

 
4. Kakva je Hrvatska prema svojem prometnom položaju? Navedi poprečne i uzdužne pravce kroz Hrvatsku 

i koje gradove povezuju. 
 

5. Navedi pomorske, riječne i zračne luke u Hrvatskoj. 
 

6. S kojim državama graniči Hrvatska i objasni kakve su granice s pojedinim državama? 
 

7. Navedi rijeke i planine koje čine prirodnu granicu Hrvatske sa susjednim državama. 
 

8. Kolika je površina kopneno-otočnog dijela Hrvatske, a koliko obalnog mora? 
 

9. Objasni kako dijelimo obalno more Republike Hrvatske. 
 

10. Kakav je oblik teritorija Hrvatske i što je na to utjecalo? 
 

11. Kakav je po starosti reljef primorske i gorske , a kakav nizinske Hrvatske, te kakav je sastav stijena? 
 

12. Nabroji površinske i podzemne krške reljefne oblike i kako su nastali? 
 

13. Nabroji planine dinarskog planinskog sustava i u kojem se smjeru pruža. Navedi najvišu i prostorno 
najveću planinu Hrvatske. 

 
14. Nabroji polja u kršu primorske i gorske Hrvatske. 

 
15. Navedi primjere ravničarskih oblika reljefa ( poloji, riječne terase, lesne zaravni ) i objasni ih. 

 
16. Navedi primjere pobrña nizinske Hrvatske. 

 
17. Navedi gore nizinske Hrvatske i vrhove viših od 1 000 metara. 

 
18. Navedi tipove klime u Hrvatskoj. 

 
19. Navedi najčešće vrste padalina u Hrvatskoj, te koji su najvlažniji i najsušniji prostori Hrvatske. 

 
20. Objasni pojmove kontinentalnost, maritimnost, temperaturna inverzija i insolacija. 

 
21. Nabroji i objasni razliku izmeñu najčešćih vjetrova primorske Hrvatske. 

 
22. Nabroji različite vrste tla u Hrvatskoj i koja su najplodnija. 



 
23. Nabroji vrste šuma i ostalog biljnog pokrova u Hrvatskoj po regijama. 

 
24. Nabroji rijeke crnomorskog i jadranskog slijeva. 

 
25. Nabroji prirodna i umjetna jezera Hrvatske. 

 
26. Što je vodostaj i o čemu ovisi, a što riječni režim i kakav je na rijekama Hrvatske? 

 
27. Što su vrulje i gdje se javljaju? 

 
28. Što su kriptodepresije? 

 
29. Što su melioracije? 

 
30. Gdje ima najviše ribnjaka i navedi neke. 

 
31. Što je gustoća naseljenosti, kako se izračunava? 

 
32. Koji su dijelovi Hrvatske i koje županije gusto naseljene? 

 
33. Koji su dijelovi Hrvatske i koje županije rijetko naseljene? 

 
34. Što je popis stanovništva, a što prirodna promjena i migracije? 

 
35. Objasni nacionalnu, vjersku, dobno-spolnu i gospodarsku strukturu stanovništva Hrvatske. 

 
36. Nabroji zanimanja primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne skupine djelatnosti. 

 
37. Objasni pojmove depopulacija i senilizacija stanovništva. 

 
38. Objasni pojmove deruralizacija i deagrarizacija, urbanizacija i litoralizacija. 


