
  
 
  
   

NAVODILA ZA VREDNOTENJE 
Šolsko tekmovanje s področja geografije za osnovno šolo  

2021/2022 
Tekmovalna skupina: Osnovna šola A (8. in 9. 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.  D 0/1 
2.  B 0/1 
3.  E 0/1 
4.  C 0/1 
5.  E 0/1 
6.  C 0/1 
7.  D 0/1 
8.  E 0/1 
9.  E 0/1 
10.  B 0/1 
11.  D 0/1 
12.  E 0/1 
13.  C 0/1 
14.  A 0/1 
15.  D 0/1 
16.  E 0/1 
17.  C 0/1 
18.  A 0/1 
19.  D 0/1 
20.  B 0/1 
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SKLOP B 
21.  a) La Palma. 0/1 

Odgovor Palma ni pravilen. 
b) Možni odgovori: 
- Otoka Lanzarote in Fuerteventura imata bolj erodirano 

površje, saj sta starejšega nastanka kot mlajši otoki. 
- Daljša izpostavljenost zunanjih.  
- Na otokih Lanzarote in Fuerteventura ni več (tako aktivnega) 

vulkanskega delovanja, ki bi z izbruhi višalo nadmorsko višino. 
- Otoka Lanzarote in Fuerteventura ne ležita več nad vročo 

točko, saj se je tektonska plošča premaknila. 

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

c) Izračun: 3715 mꟷ671 m = 3044 m 
Odgovor: 3044 m 

0/1 
Pravilen odgovor 3044 m 
ovrednotimo z 1 točko. Če je 
odgovor zapisan brez enote (m), ga 
ovrednotimo z 0 točkami. 

22.  F G E B F 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. 

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.  1 avstrijska/italijanska 
2 italijanska/avstrijska 
3 apnenec 
4 Tetis 
5 zahoda proti vzhodu/vzhoda proti zahodu 
6 pleistocen 

0/1/2/3 
6 pravilnih odgovorov 
ovrednotimo s 3 točkami, 5 ali 4 
pravilne odgovore z 2 točkama, 3 
ali 2 pravilna odgovora z 1 točko 
ter 0 ali 1 pravilen odgovor z 0 
točkami. 

26.  2 3 1 4 0/1 
Celotno pravilno kombinacijo 
odgovorov ovrednotimo z 1 točko. 

27.  a) Možna odgovora: 
- Višji gorski pas. 
- Altimontanski 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. 
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28.  

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

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.  
Da so odgovori pravilni, morajo 
biti točni. Npr.: obkrožene celotne 
Kamniško-Savinjske Alpe so 
netočen odgovor za postavko A. 

29.  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 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. 

0/1 
 

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

0/1 
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. 
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 
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. 
 

31.  Možni odgovori: 
- Gre za hidrogram reke v Alpskih pokrajinah Slovenije, ker gre 

za snežno-dežni rečni režim, ki je značilen za nekatere glavne 
vodotoke v zgornjem toku v Alpskih pokrajinah. Od marca do 
maja, včasih tudi junija, dobijo vodo iz talečega se snega v 
visokogorju, jeseni pa vodotoki narastejo zaradi dežja. 
Spomladi je tudi veliko padavin. 

0/1 
Z 1 točko ovrednotimo odgovor, ki 
zagovarja trditev in navaja 
ustrezno pojasnilo oz. dokaze. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
 

 

 

B 

A 

C 
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- Gre za hidrogram reke v Alpskih pokrajinah Slovenije, ker v 
prvi polovici leta reka dobi vodo iz talečega se snega v 
visokogorju, jeseni pa vodotoki narastejo zaradi dežja, kar je 
posledica podnebnih značilnosti slovenskih Alpskih pokrajin. 

 
 

32.  a) Karel Zois. 0/1 
Odgovor Zois je nepopoln in ga 
ovrednotimo z 0 točkami. 

b) Ime gore: Triglav 
Letnica: 1778 

0/1 
Pravilno poimenovanje gore in 
točno zapisano letnico 
ovrednotimo z 1 točko. Če eden od 
odgovorov manjka ali je 
neustrezen, postavko ovrednotimo 
z 0 točkami. 

33.  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 
Vsak pravilen odgovor, ki poleg 
navedbe vključuje tudi opis, 
ovrednotimo z 1 točko. 

34.  Možni odgovori:  
- estetski, saj občudujejo naravne lepote pokrajine (naravo, 

podeželje, mesta); 
- zimskošportni, saj obiskujejo zimsko-športna središča/saj se 

udeležujejo pohodov v narodnih parkih;  
- kulturni, saj si ogledujejo muzeje in spoznavajo kulturno 

dediščino;  
- verski, saj romajo v romarska središča na območju. 

0/1/2 
Ne upoštevamo rudarskega 
turizma. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
 

35.  a) Maroko, Tunizija, Alžirija. 0/1 
Vse 3 pravilno naštete države 
ovrednotimo z 1 točko. Vrstni red 
zapisa držav ni pomemben. 

b) D 0/1 
36.  a) Zajezitev rek na obočju Atlasa. 0/1 

b) Možna odgovora: 
- Globoke vrtine in izgradnja vodnjakov. 
- Preusmerjanje zajezene vode v cisterne/pokrite bazene, kjer 

ne bi bilo toliko izgube zaradi izhlapevanja. 
- Ob morju lahko morsko vodo razsoljujejo. 

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

 


