
Gorska Hrvatska - naselja i promet (4. razred, PiD) Ime:

1. Označi točnu tvrdnju.

A Gorska Hrvatska najslabije je naseljeni kraj
u Hrvatskoj.

B Gorska Hrvatska najnaseljeniji je kraj u
Hrvatskoj.

2. Označi točne tvrdnje.

Odaberi 2 odgovor(a)

A U Gorskoj Hrvatskoj ima puno velikih
gradskih središta.

B U Gorskoj Hrvatskoj nema velikih gradskih
središta.

C Naselja su mala i malobrojna.

D Naselja su velika i mnogobrojna.

3. Koji su najveći gradovi u Gorskom kotaru?

Odaberi 2 odgovor(a)

A Ogulin D Sisak

B Crikvenica E Split

C Delnice

4. Koji je najveći grad u Lici?

A Udbina B Gospić

5. Gospić je po površini najveći grad u cijeloj
Hrvatskoj.

A točno B netočno

6. Gdje su smještena sela u Gorskoj Hrvatskoj?

A na vrhovima brežuljaka

B na rubovima rijeka i uz važnije prometnice

C na vrhovima planina

7. Kojom vrstom prometa su povezana naselja
Gorske Hrvatske?

Odaberi 2 odgovor(a)

A cestovnim prometom

B zračnim prometom

C vodenim prometom

D željezničkim prometom

8. Zašto je prostor Gorske Hrvatske slabije naseljen?

A jer nema velikih  trgovačkih centara

B zato jer su se zbog nepovoljnih životnih
uvjeta ljudi iseljavali u druge krajeve

9. U nekim mjestima prevladava starije stanovništvo
jer su mlađi ljudi iselili.

A točno B netočno

10. Zbog iseljavanja neka su sela ostala potpuno
pusta.

A točno B netočno

11. Kako se zove selo koje je smješteno na najvišoj
nadmorskoj visini od 1078 m?

A Modruš C Drežnica

B Begovo Razdolje

12. Što su zeleni mostovi?

A mostovi zelene boje

B mostovi koji se grade iznad velikih
prometnica, a služe za prijelaz životinja

13. Zašto Gorska Hrvatska ima veliku prometnu
važnost za Hrvatsku?

A zato jer prometno povezuje Nizinsku
Hrvatsku i Primorsku Hrvatsku

B zato jer je lijepa

14. Čemu se doprinijelo izgradnjom modernih
prometnica?

A modernijem putovanju

B ubrzao se i olakšao promet kroz gorski kraj

wordwall.net/print/25753973/gorska-hrvatska-naselja-i-promet-4-razred-pid

https://wordwall.net/print/25753973/gorska-hrvatska-naselja-i-promet-4-razred-pid

