
  
 
  
   

MODERIRANA NAVODILA ZA VREDNOTENJE 
Državno 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. 
- Če tekmovalec/tekmovalka poleg pravilne rešitve zapiše še napačno, se odgovor ovrednoti z nič točkami. 
- Če tekmovalec/tekmovalka na vprašanje ni odgovoril/-a, se v strežnik DMFA vnese X. 
- Če tekmovalec/tekmovalka k tekmovanju ni pristopil/-a, ocenjevalci v strežnik DMFA ne vnašajo ničesar. 
 REŠITVE DODATNA NAVODILA 
SKLOP A 
1.  B 0/1 
2.  A 0/1 
3.  D 0/1 
4.  E 0/1 
5.  A 0/1 
6.  E 0/1 
7.  B 0/1 
8.  A 0/1 
9.  C 0/1 
10.  D 0/1 
11.  B 0/1 
12.  B/C 0/1 
13.  B 0/1 
14.  D 0/1 
15.  C 0/1 
16.  D 0/1 
17.  D 0/1 
18.  A 0/1 
19.  B 0/1 
20.  E 0/1 
SKLOP B 
21.  Visoki Rokav: A 

Mali Golak: D 
Koroška Rinka: B 
Obir: C 
Razor: A 

0/1/2 
5 pravilnih odgovorov 
ovrednotimo z 2 točkama, 4 ali 3 
pravilne odgovore ovrednotimo z 
1 točko, 2 ali 1 ali 0 pravilnih 
odgovorov ovrednotimo z 0 
točkami. 



2 
 

22.  Aconcagua 4 
Puncak Jaya 1 
Kilimandžaro 2 
Denali  3 

0/1 
Celotno pravilno kombinacijo 
odgovorov ovrednotimo z 1 točko. 

23.  Planika. 0/1 
24.  Koke. 0/1 
25.  Bočna/Stranska/Robna morena. 0/1 

Odgovor 'morena' ni dovolj 
natančen. 

26.  Možni odgovori: 
- Zavarovana območja zaradi svojega okolja/narave/naravnega 

okolja/dediščine pritegnejo številne obiskovalce/turiste, ki se 
tam nastanijo/obiščejo plačljive dejavnosti/obedujejo in s tem 
prinašajo vir zaslužka. 

- V zavarovanih območjih  so številne stene/deroče 
reke/obsežne naravne površine, ki omogočajo ponudbo 
plezanja/raftinga/pohodništva/športnih aktivnosti. 

- O zavarovanih območjih avtorji/poznavalci/strokovnjaki 
napišejo (strokovne/poljudne) knjige, ki jih prodajajo. 

0/1 
Z 1 točko ovrednotimo odgovor, ki 
se navezuje na konkreten primer 
vira zaslužka, kot posledice 
zavarovanih območij. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

27.  Predelica: B 
Gačnik: A 
Možnica: C 
Koritnica: B 
Kozjak: D 

0/1/2 
5 pravilnih odgovorov 
ovrednotimo z 2 točkama, 4 ali 3 
pravilne odgovore ovrednotimo z 
1 točko, 2 ali 1 ali 0 pravilnih 
odgovorov ovrednotimo z 0 
točkami. 

28.  - Soteske ležijo znotraj varstvenih območij (Triglavskega 
narodnega parka), kjer je soteskanje prepovedano. 

- Škodljiv vpliv na naravno dediščino, zaradi česar so športne 
dejavnosti prepovedane z odlokom. 

0/1/2 

29.  Možna odgovora: 
- Hitrejša dostopnost do ključnih točk.  
- Večje območje, ki si ga je mogoče ogledati. 

0/1/2 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

30.  Možni odgovori: 
- Speljane morajo biti po dolinah, kjer je bila prej cesta, da pešci 

dobijo novo pot. 
- Pot mora biti privlačnejša/zanimivejša. 
- Pot mora biti primerno označena in varna. 
- Pot mora biti mirna. 

0/1/2 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

31.  Dodaten pomen je njegova tranzitnost, saj povezuje Zgornjesavsko 
dolino oz. Gorenjsko s Posočjem. 

0/1 

32.  B 0/1 
33.  B  0/1 
34.  Možni odgovori: 

- Jadranje ob gorskih pregradah zaradi lažjega dvigovanja ptice 
v zrak. 

- Ptiča nimata plenilcev v zraku (zaradi velikosti) in posledično 
v zraku ne opazujeta okolice okrog sebe. 

0/1/2 
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- Dolgo iščeta plen, med iskanjem plena na tleh imata (zaradi 
povečane pozornosti) zožano vidno polje.  

35.  Španija. 0/1 
36.  (Kamniti) možic. 0/1 
37.  C 0/1 
38.  Možni odgovori: 

- nadelava in markiranje poti, 
- gradnja slovenskih koč, 
- plezanje težavnih smeri/osvajanje prvenstvenih smeri v 

stenah, 
- fizični obračuni/pretepi, 
- uničevanje nemškega imetja, 
- nakup vrha Triglava. 

0/1/2 

39.  Planinska zveza Slovenije 0/1 
40.  - Na zastavi. 

- V grbu. 
- Na denarju/kovancu (za 50 centov). 
- Ustava. 
- Emblemi vojske/policije. 

0/1/2 
3 pravilne odgovore ovrednotimo 
z 2 točkama, 2 pravilna odgovora 
ovrednotimo z 1 točko, 1 ali 0 
pravilnih odgovorov ovrednotimo 
z 0 točkami. 

41.  Možni odgovori: 
- Gre za gorati državi, kjer mnogo ljudi živi na gorskih območjih. 
- Gre za državi, kjer so gore narodni simbol. 
- Gre za državi, kjer gore nudijo naravne vire, od katerih so 

prebivalci odvisni. 
- Gre za državi, ki sta ekonomsko odvisni od pogojev, ki jih 

nudijo/ustvarjajo gore. 

0/1 

42.  Možni odgovori: 
- Spodbujal/-a bi včlanjevanje in aktivno vključevanje v 

slovenska planinska društva/planinske krožke. 
- S ponosom bi tujim prijateljem/tujcem/med obiski v tujini 

predstavljal/-a narodotvorni/zgodovinski pomen slovenskih 
gora za Slovence. 

- Sodeloval/-a bi pri markiranju, opremljanju in kartiranju 
planinskih poti. 

- Ukvarjal/-a bi se s pokrajinsko fotografijo Alpskih pokrajin in 
slike z opisi objavljal/-a na družbenih omrežjih. K temu bi 
skušal/-a pritegniti tudi druge. 

0/1 
 

 


