
  
 
  
   

MODERIRANA NAVODILA ZA VREDNOTENJE (I) 
Šolsko tekmovanje s področja geografije za osnovno šolo  

2021/2022 
Tekmovalna skupina: Osnovna šola B (6. in 7. razred) 

 
SPLOŠNE SMERNICE 
- Ocenjevalci naj sledijo navodilom za vrednotenje za posamezno tekmovalno polo. V primeru nejasnosti naj 

se posvetujejo s predsednico/predsednikom tekmovalne komisije, pristojnim za posamezno raven, ta pa s 
koordinatorjem tekmovanja. 

- Vrednotijo se le odgovori, pisani s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom. 
- Če tekmovalec/tekmovalka poleg pravilne rešitve zapiše še napačno, ki je ne prečrta ali kako drugače jasno 

označi, se odgovor ovrednoti z nič točkami. 
- Prav tako se odgovor ovrednoti z nič točkami, če je nečitljiv ali nejasno popravljen. 
- Če tekmovalec/tekmovalka na vprašanje ni odgovoril/-a, se v strežnik DMFA vnese X. 
- Pri nalogah v sklopu A ocenjevalci prepišejo rešitve (črke A, B, C, D ali E) v strežnik DMFA. 
- Pri nalogah v sklopu B ocenjevalci  v strežnik DMFA napišejo ustrezno število doseženih točk. 
- Pri nalogah v sklopu B z obkroževanjem se vrednotijo tudi drugače označene rešitve, če so pravilne  (npr. 

podčrtane). 
- Če tekmovalec/tekmovalka k tekmovanju ni pristopil/-a, ocenjevalci v strežnik DMFA ne vnašajo ničesar. 
 REŠITVE DODATNA NAVODILA 
SKLOP A 
1.  A 0/1 
2.  D 0/1 
3.  E 0/1 
4.  C 0/1 
5.  E 0/1 
6.  C 0/1 
7.  D 0/1 
8.  A 0/1 
9.  E 0/1 
10.  B 0/1 
11.  D 0/1 
12.  E 0/1 
13.  B 0/1 
14.  C 0/1 
15.  C 0/1 
16.  A 0/1 
17.  D 0/1 
18.  E 0/1 
19.  C 0/1 
20.  B 0/1 
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SKLOP B 
21.  a) La Palma. 0/1 

Odgovor Palma ni pravilen. 
b) C 0/1 

Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
 

22.  F G E B 0/1/2 
4 pravilne odgovore ovrednotimo 
z 2 točkama, 3 ali 2 pravilna 
odgovora ovrednotimo z 1 točko, 1 
ali 0 pravilnih odgovorov 
ovrednotimo z 0 točkami. 

23.  Pojem visokogorje označuje površje nad (klimatsko/podnebno) 
zgornjo gozdno mejo. 

0/1 
 

24.  A A B B A 0/1/2 
5 pravilnih odgovorov 
ovrednotimo z 2 točkama, 4 ali 3 
pravilne odgovore ovrednotimo z 
1 točko ter 0, 1 ali 2 pravilna 
odgovora ovrednotimo z 0 
točkami. 

25.  a) Možni odgovori: 
- Zaradi rekreacije/treninga vzdržljivosti/športnega treninga. 
- Zaradi naravnih/kulturnih spomenikov/lepot ob poti. 
- Zaradi narodne zavesti.  
- Zaradi razglednosti/razgleda z vrha. 
- Zaradi hoje po Slovenski planinski poti/transverzali. 
- Zaradi druženja. 
- Zaradi tradicije. 
- Zaradi osebnega motiva biti na najvišji gori Slovenije. 

0/1/2 
3 pravilne odgovore ovrednotimo 
z 2 točkama, 2 pravilna odgovora 
ovrednotimo z 1 točko, 0 ali 1 
pravilen odgovor ovrednotimo z 0 
točkami. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

b) 2 5 1 4 3 0/1 
Celotno pravilno kombinacijo 
odgovorov ovrednotimo z 1 točko. 

c) Apnenec. 0/1 
Drugi odgovori (npr. dolomit, 
pesek itd.) niso pravilni. 

d) Izračun: 2864 mꟷ2515 m = 349 m 
Odgovor: 349 m  

0/1 
Pravilen odgovor 349 m 
ovrednotimo z 1 točko. Če je 
odgovor zapisan brez enote (m) ga 
ovrednotimo z 0 točkami. 

e) Možni odgovori: 
- Uporabljati morajo samovarovalni komplet./S seboj morajo 

imeti ustrezno opremo. 
- Obute morajo imeti primerne in uhojene pohodne čevlje. 
- Držati se morajo označene poti./Slediti morajo markacijam. 

0/1/2 
Vsak pravilen odgovor 
ovrednotimo z 1 točko. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
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- Upoštevati morajo druge planince, ki jim gredo nasproti, in se 
umakniti na mestu, kjer je dovolj prostora. 

- Zavedati se morajo svojih fizičnih sposobnosti/koliko so v 
kondiciji, saj so ture naporne. 

- Ne smejo hoditi v gore v slabem vremenu/ponoči/ko se večeri. 
- Priporočljivo je hoditi v družbi. 
- Če greš sam, morajo znanci/svojci vedeti, kam si šel. 

26.  a) Možni odgovori: 
- Planšarstvo. 
- Pašništvo. 
- Izdelovanje mlečnih izdelkov. 
- Planinarjenje. 
- Živinoreja. 
- Ekstenzivna živinoreja. 
- Kmetijstvo. 
- Turizem/gorski turizem/pohodniški turizem. 

0/1 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
Poljedelstvo ni pravilen odgovor. 

b) Možni odgovori: 
- Stavbna dediščina.  
- Obdelanost površin.  
- Način urejanja parcel.  
- Izdelava tradicionalnih izdelkov. 
- Ohranjanje planinskih poti/gorske infrastrukture (steze, poti). 
- Kmetijstvo/pašna živinoreja. 
- Gozdarstvo/raba lesa. 

0/1 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
 

27.  a) Višji gorski pas. 
 

0/1 

b) bukev, beli gaber 0/1 
2 pravilna odgovora ovrednotimo 
z 1 točko, 0 ali 1 pravilen odgovor 
ovrednotimo z 0 točkami. 

28.  

 
Vir: Jeršin Tomassini, Janžekovič, 2015. Alpske pokrajine. Geografija 9. ZRSŠ, str. 129—152. 

0/1/2/3 
Vsak pravilen odgovor 
ovrednotimo z 1 točko. 
Da so odgovori pravilni, morajo 
biti točni. Npr.: obkrožene celotne 
Kamniško-Savinjske Alpe so 
netočen odgovor za postavko A. 

29.  Karel Zois. 0/1 
Odgovor Zois je nepopoln in ga 
ovrednotimo z 0 točkami. 

30.  a) Območje (veljavnosti) Alpske konvencije. 0/1 
b) Možni odgovori: 
- Osrednja območja so namenjena izključno varstvu narave oz. 

omogočanju razvoja naravnih procesov brez vpliva človeka, 
kar za robna območja ne velja.  

- V osrednjih območjih so prepovedane vse gospodarske 
dejavnosti razen tradicionalnega gorskega pašništva, dopustne 

0/1 
 

 

 

B 
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C 
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so tudi znanstvene raziskave in obiskovanje območja pod 
določenimi pogoji, kar je drugače kot v robnih območjih. 

-  Za razliko od osrednjih območij so v robnih območjih 
dopustne tradicionalne gospodarske dejavnosti 
(gospodarjenje z gozdovi, kmetijstvo, lov …). 

- Osrednje območje ima strožji način varovanja narave kot 
robno območje. 

31.  a) Maroko, Tunizija, Alžirija. 0/1/2 
3 pravilno naštete države 
ovrednotimo z 2 točkama. 2 
pravilno našteti državi 
ovrednotimo z 1 točko. 0 ali 1 
pravilno našteto državo 
ovrednotimo z 0 točkami. 
Vrstni red zapisa držav ni 
pomemben. 

 b) D 0/1 
32.  Zajezitev rek na obočju Atlasa. 0/1 
33.  Andi. 0/1 
34.  Konstrukcija višinskih svetišč je bila del sistematične strategije 

obredne nadvlade, ki je Inkom omogočila, da so si prisvojili 
regionalna božanstva zavojevanih ljudstev in na ta način okrepili 
politični nadzor nad njimi (Leoni 2005). 

0/1 

 


