
  
 
  
   

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

2021/2022 
Tekmovalni skupini: Srednja šola A in Srednja šola B 

 
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.  B 0/1 
2.  C 0/1 
3.  C 0/1 
4.  D 0/1 
5.  E 0/1 
6.  D 0/1 
7.  E 0/1 
8.  C 0/1 
9.  E 0/1 
10.  A 0/1 
11.  D 0/1 
12.  E 0/1 
13.  C 0/1 
14.  E 0/1 
15.  A 0/1 
16.  E 0/1 
17.  D 0/1 
18.  C 0/1 
19.  A 0/1 
20.  D 0/1 
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SKLOP B 
21.  Pojem visokogorje označuje dele vrhov nad (podnebno) zgornjo 

gozdno mejo. 
0/1 
 

22.  a) V Julijskih Alpah. 0/1 
b) Možna odgovora: 
- V višjem gorskem pasu. 
- V altimontanskem pasu. 

0/1 

23.  a) Območje (izvajanja) 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. 

0/1/2 
Vsak pravilen odgovor se 
ovrednoti z 1 točko. 

24.  Možni odgovori: 
- Na različnih pobočjih so različni naravni pogoji, ki vplivajo na 

debelino prsti, kar se odraža v prisotnosti ali odsotnosti 
rastlinske odeje. 

- Naklon je na enem pobočju manjši kot na drugem, kar omogoča 
rast rastlin. 

- Ekspozicija ima vpliv na način, da se na prisojni legi nahaja 
rastlinstvo do vrha grebena, kar se na osojnem pobočju ne.  

0/1/2 
Vsak pravilen odgovor se 
ovrednoti z 1 točko. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
 

25.  Iskan podnebni tip je označen s številko 3.2. 

 
Vir: Ogrin, 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68 (citirano 15. 10. 2021). 

0/1/2 
Z 1 točko ovrednotimo pravilno 
označeno območje v eni pokrajini. 
Z 2 točkama ovrednotimo pravilno 
označeni območji v dveh različnih 
pokrajinah (npr. v Karavankah in 
Julijskih Alpah ali v Karavankah in 
Kamniško-Savinjskih Alpah ali v 
Kamniško-Savinjskih in Julijskih 
Alpah). 

26.  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. 

- Gre za hidrogram reke v Alpskih pokrajinah Slovenije, ker v 
prvi polovici leta reka dobi vodo iz talečega se snega v 

0/1 
Le odgovor, da gre za hidrogram 
reke v Alpskih pokrajinah 
Slovenije brez pojasnila ali 
dokazov ovrednotimo z 0 točkami. 
Z 1 točko ovrednotimo odgovor, ki 
zagovarja trditev in navaja 
ustrezno pojasnilo oz. dokaze. 
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visokogorju, jeseni pa vodotoki narastejo zaradi dežja, kar je 
posledica podnebnih značilnosti slovenskih Alpskih pokrajin. 

Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

27.  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. 

28.   

Opis vremenske situacije Slika 
Sibirski anticiklon B 
Razvit sredozemski ciklon A 
Azorski anticiklon / (prazno) 
Hladna fronta, ki seže do Alp C 

1 

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

29.  B 0/1 
30.  Takrat namreč doline in kotline pogosto zastre hladna meglena 

gmota, vrhovi gora pa so izpostavljeni Soncu. Zato so tam za 
obiskovalca prijetnejše temperature. Prav tako je tam jasen 
razgled na bližnje in daljne vrhove ter jezera hladnega zraka v 
nižinah. 

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

31.  - Prejme jo vsak gost, ki Werfenweng obišče z javnim potniškim 
prometom in ostane več kot en dan.  

- Pripada tudi gostom, ki v kraj prispejo z avtomobilom in se 
odločijo, da na recepciji simbolično pustijo ključe svojega 
vozila. 

0/1/2 
Vsak pravilen odgovor se 
ovrednoti z 1 točko. 

32.  Saj morajo pozimi na mnogih smučiščih izdelovati umetni sneg, za 
kar potrebujejo velike količine vode in energije, zato je v zimskem 
turizmu težje ravnati trajnostno.  

0/1 

33.  a) So muslimani. 0/1 
b) Možna odgovora: 
- Zaradi dobro organiziranega dela in povezovanja v 

kooperative, kakor se povezujejo pri izdelavi preprog, 
arganovega olja, pridelavi žafrana ipd., imajo lasten vir 
dohodka in so manj odvisne od moških.  

- Zaradi možnega lastnega zaslužka v kooperativah so manj 
odvisne od moških.  

0/1 

34.  Alepski bor: A ali B 
Atlaška cedra: A ali B 
Datljeva palma: C 
Hrast plutovec: A 

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

35.  a)  0/1/2 
3 pravilno označena in 
poimenovana območja 
ovrednotimo z 2 točkama, 2 
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Legenda: 
A: Tibetanska planota 
B: Andsko višavje 
C: Etiopsko višavje 

pravilno označeni in poimenovani 
območji ovrednotimo z 1 točko, 1 
ali 0 pravilno označenih in 
poimenovanih območij 
ovrednotimo z 0 točkami. 

b) Možna odgovora: 
- Povečana koncentracija hemoglobina v krvi. 
- Višja kapaciteta pluč (tudi hitrejše dihanje).  

0/1 

36.  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 

37.  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 
Z 1 točko ovrednotimo vsak 
pravilen odgovor. 
Ne upoštevamo rudarskega 
turizma. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
 

38.  a) La Palma. 0/1 
Odgovor Palma ni pravilen. 

b) Kanarski otoki nastajajo nad vročo točko. Ker se 
litosferska/tektonska plošča premika, vedno znova nastajajo 
novi vulkanski otoki. Otoka Lanzarote in Fuerteventura imata 
bolj erodirano površje, saj sta starejšega nastanka kot mlajši 
otoki/bila sta dlje časa izpostavljena zunanjim/eksogenim 
silam. 

0/1 
Odgovor ovrednotimo z 1 točko, če 
vključuje: 
- pojasnilo gibanja tektonske 

plošče nad vročo točko, 
- podatek glede starosti 

nastanka, 
- opis/razlog zniževanja površja 

(erozija/eksogene sile). 
Če odgovor ne vključuje enega od 
navedenih delov, je nepopoln in ga 
ovrednotimo z 0 točkami. 

 

A 

B 

C 


