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Dovoljeno gradivo in pripomo~ki: u~enec prinese s seboj modro ali ~rno nalivno pero ali moder ali ~rn kemi~ni svin~nik,
svin~nik HB ali B, plasti~no radirko, {il~ek, barvice in
ravnilo. U~enec dobi en ocenjevalni obrazec. Pisnemu preizkusu je prilo`ena barvna priloga.

ZAKLJU^NO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
ob koncu 3. obdobja

NAVODILA U^ENCU
Natan~no preberi uvodna navodila.
Prilepi kodo oziroma vpi{i svojo {ifro v okvir~ek desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec.
Pi{i ~itljivo. ^e se zmoti{, napa~ni odgovor PRE^RTAJ in ga napi{i na novo. Ne uporabljaj korekturnih sredstev.
Ne~itljivi zapisi in nejasni popravki se ovrednotijo z ni~ (0) to~kami.
^e se ti zdi naloga prete`ka, se ne zadr`uj predolgo pri njej, ampak za~ni re{evati naslednjo. K nere{eni nalogi se vrni
kasneje. Na koncu svoje odgovore {e enkrat preveri.
Zaupaj vase in v svoje zmo`nosti.
@elimo ti veliko uspeha.
Pisni preizkus ima 16 strani, od tega 3 prazne.
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A – SPLOŠNO
Zemljevid 1 boš uporabil za reševanje naloge 1 in 2.
Zemljevid 1: Zemljevid sveta
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(Vir: Kolenc-Kolnik, K., Otič, M., Vovk, A., 1997: Sodobni svet. Geografija za 7. razred osnovne šole. Delovni zvezek, str. 50. Založba
Modrijan. Ljubljana)

Gorovja
1.

Na zemljevidu 1 so s črtami in številkami od 1 do 5 označena gorstva. Na spodnje prazne
črte k številki pripiši ustrezno ime gorstva in ime celine (kontinenta), na kateri se
razprostira to gorstvo.
GOROVJA:

CELINE (KONTINENTI):

Številka 1 __________________________

_________________________________

Številka 2 __________________________

_________________________________

Številka 3 __________________________

_________________________________

Številka 4 __________________________

_________________________________

Številka 5 __________________________

_________________________________
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Poloble
2.

Našo Zemljo delita ekvator in začetni poldnevnik na več polobel. Na zemljevidu 1 so z
velikimi tiskanimi črkami označene točke od A do D. Na spodnje črte napiši na katerih
poloblah leži posamezna točka glede na ekvator in začetni poldnevnik.
GLEDE NA EKVATOR

GLEDE NA ZAČETNI POLDNEVNIK

točka A _______________________

točka A _________________________

točka B _______________________

točka B _________________________

točka C _______________________

točka C _________________________

točka D _______________________

točka D _________________________
2

Pri reševanju nalog 3 in 4 boš uporabljal zemljevid 2.
Zemljevid 2: Zemljevid sveta

G

E
F

E
G
(Vir: Kolenc-Kolnik, K., Otič, M., Vovk, A., 1997: Sodobni svet. Geografija za 7. razred osnovne šole. Delovni zvezek, str. 50. Založba
Modrijan. Ljubljana)
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Toplotni pasovi
3.

Na zemljevidu 2 so toplotni pasovi označeni s črkami od E do G. Na črto k vsaki črki
pripiši popolno ime toplotnega pasu, ki ga izbrana črka označuje.
E ______________________
F ______________________
G ______________________
2

Vroči ali tropski pas
4.

Na zemljevidu 2 poudari z rdečo barvico oba vzporednika, ki omejujeta vroči ali tropski
pas.
1

Zemljepisna imena
5.

Smiselno dopolni naslednja stavka.
Slovenci živimo na planetu, ki se imenuje ______________________.
Evrazija je skupno ime za celini (kontinenta) ________________ in _______________.
2
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B – SVET
Afrika
6.

Nekatere spodnje trditve, ki opisujejo značilnosti Afrike so pravilne, druge pa napačne.
Obkroži DA, če je trditev pravilna in NE, če je trditev napačna. Pri reševanju naloge si
lahko pomagaš z zemljevidom 3 na strani 6.
DA NE

Afrika je najbolj tropska celina.

DA NE

Obale Afrike so zelo razčlenjene s številnimi zalivi, polotoki in otoki.

DA NE

Afrika je po velikosti manjša od Evrope.

DA NE

Najvišji vrhovi Afrike se dvigajo v Jezerskem in Etiopsko-Somalijskem
višavju.

DA NE

Sahara je najgosteje naseljeno afriško območje.
2

Podnebje in rastje Afrike
7.

Razmisli o značilnostih podnebja Afrike in ugotovi, kakšno rastje tam uspeva. Na črto
pred vrsto rastja v prvem stolpcu vpiši črko tistega podnebja iz drugega stolpca, v
katerem izbrano rastje uspeva.
RASTJE:

PODNEBJE:

____ sredozemsko rastje

A ekvatorialno podnebje

____ travna stepa

B savansko podnebje

____ tropski deževni gozd

C tropsko stepsko podnebje

____ visoka trava z redkim drevjem

D puščavsko podnebje

____ redki šopi trave, več rastja le v oazah

E sredozemsko podnebje
F tundrsko podnebje
G gorsko podnebje
2
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Naravnogeografske značilnosti Afrike
Zemljevid 3: Zemljevid Afrike

(Vir: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, str. 107. Mladinska knjiga. Ljubljana, 2000)
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8.

7

Oglej si zemljevid 3 in smiselno dopolni besedilo.
Afrika se najbolj približa Evropi v ________________________ ožini, z Azijo pa jo
povezuje ozek pas kopnega, kjer so zgradili 162 km dolg umetni prekop, imenovan
_______________________ prekop. Na severozahodu Afrike se dviga čez 4000 m
visoko gorovje Atlas, ki proti jugu prehaja v največjo puščavo na svetu, imenovano
___________________ . Puščavo prečka najdaljša afriška reka __________________ .
Njena delta in dolina sodita med najgosteje naseljena afriška območja zaradi
rodovitnih rečnih nanosov in možnosti namakanja.
3
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Poselitev Avstralije
Zemljevid 4: Razporeditev prebivalstva Avstralije

(Vir: Kolenc-Kolnik, K., Korže Vovk, A., Otič, M., Senegačnik, J., 2000: Spoznavajmo Afriko in Novi svet, Geografija za 8. razred
devetletne osnovne šole, str. 37, Založba Modrijan. Ljubljana)

9.

Oglej si zemljevid 4. Na ozemlju Avstralije živita v povprečju 2 prebivalca na km2.
Razmisli in obkroži črko pred tremi pravilnimi trditvami.

A

Avstralija je poleg Antarktike najredkeje naseljena celina.

B

Kar 95 % današnjih prebivalcev Avstralije je evropskega izvora.

C

Največja avstralska mesta so zrasla v notranjosti celine.

D

Cestno in železniško omrežje je enako gosto po vsej Avstraliji.

E

V notranjosti Avstralije živi manj kot 1 prebivalec na km2.
2
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Polarna območja
10. Oglej si sliki 1 in 2 na barvni prilogi in na črto zapiši ime toplotnega pasu, za katerega
sta značilni.
_______________________________________
Slika 2 na barvni prilogi prikazuje enega izmed razlogov, ki močno otežuje plovbo v
severnih morjih. Zapiši, kako imenujemo velike kose plavajočega ledu, ki so se odtrgali
od ledene celine.
_______________________________________
2
11. Pozorno preberi besedilo in odgovori na spodnje vprašanje.
Januarja 1997, ko smo s prijatelji preplezali najvišji vrh, 5140 m visoki Mt. Vinson, sem
se načrtno lotil spoznavanja polarnih pokrajin. 14. novembra 2000 sem tako začel svojo
najdaljšo samotno pot.
Pred menoj je bilo 2000 km poti do tečaja in še 1000 km nazaj do baze Patriot Hills. Na
ledeni površini podobne velikosti, kot je Avstralija, naj bi se zadrževal blizu 80 dni.
Sonce ponoči v tem območju ne zaide, spusti se nižje, a ostane nad obzorjem. Hodil sem
na turnih smučeh, vprežen v težke sani z vso, za preživetje potrebno opremo. Na dan sem
prehodil 5 do 11 km. Dolžina prehojene poti je bila odvisna od strmine ledenika. Na
koncu gorske verige se je ledenik začel bolj strmo vzpenjati proti gorskemu platoju. Na
nadmorski višini 2100 do 2600 m je bilo na ledeniku največ razpok, temperatura pa je
padla na -35 °C.
(Vir: Klemenc, S., 2001: Sam na južni tečaj. GEA, l. 11, št. 2, str. 40. Založba Mladinska knjiga. Ljubljana)

Katero polarno območje se skriva za opisom? Ime iskanega polarnega območja zapiši
na spodnjo črto.
_______________________________________
1
Opis evropske države
12. Preberi kratek opis države in odgovori na spodnji vprašanji.
“Država je znana tako po svoji gospodarski uspešnosti in hitrih vlakih kot tudi po
številnih turističnih znamenitostih. Cilj mnogih turistov so čudoviti gradovi v dolini
Loare, pa tudi Versailles – grad Ludvika 14., ki se nahaja v bližini glavnega mesta te
države. Država je prepoznavna tudi po sirih s plemenitimi plesnimi, pa tudi po vrhunskih
vinih, ki so jih poimenovali po svojih vinorodnih pokrajinah, kot na primer šampanjec po
pokrajini Champagne.”
Napiši ime države, za katero velja opis: ______________________________________
Napiši ime glavnega mesta iskane države: ____________________________________
2
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Značilna pokrajina na Nizozemskem
13. Nalogo boš reševal s pomočjo slike 3 na barvni prilogi.
a)

Kako imenujemo del kopnega, ki so ga Nizozemci z gradnjo nasipov iztrgali morju in
na njem sčasoma uredili donosna polja? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom:
A klif
B polder
C sipina
D kotlina

b) Kateri od navedenih dejavnikov je bil odločilnega pomena za nastanek zgoraj opisanih
površin? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom:
A namakanje
B gradnja avtocest
C razvoj pomorskega prometa
D potreba po novih obdelovalnih površinah
c) Na spodnjo črto napiši kaj bi se zgodilo s kmetijo na sliki 3 na barvni prilogi, če bi se
gladina morja izjemno dvignila?
________________________________________________________________________
3
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C – SLOVENIJA
Naravnogeografske enote (pokrajine) Slovenije
Zemljevid 5: Naravnogeografske enote (pokrajine) Slovenije

14. Napiši imena naravnogeografskih enot (pokrajin) Slovenije. Pomagaj si
z zemljevidom 5.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
2
Opis naravnogeografske enote (pokrajine) v Sloveniji
15. Preberi besedilo in na spodnjo črto vpiši ime opisane naravnogeografske enote
(pokrajine) Slovenije.
Pokrajina se razprostira v južni Sloveniji in zavzema dobro četrtino slovenskega
ozemlja. Zaradi prostranih gozdnatih in skoraj nenaseljenih visokih planot je gostota
poselitve skoraj pol manjša od slovenskega povprečja. K temu prispeva še narava, ki
je oblikovala značilne oblike pod površjem in na njem. Zato je prebivalstvo bolj
naseljeno v rodovitnih delih podolij in kraških polj.
_______________________________________
1
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Podnebje Slovenije
16. Preberi besedilo in na spodnjo črto zapiši tip podnebja, katerega značilnosti so opisane.
Povprečne temperature najhladnejšega meseca so nižje od 0 stopinj Celzij. Zime so
lahko precej hladne, poletja so vroča in pogosto sušna. V takšnem podnebju živi
večina prebivalstva naše države.
_______________________________________
1
Kamninska sestava primorskih pokrajin
17. Spodaj so naštete nekatere značilnosti kraških (apnenčastih) in flišnih pokrajin
Primorske. Tvoja naloga je, da k posamezni opisani značilnosti pripišeš črko K,
če gre za značilnost kraške pokrajine, in črko F, če gre za značilnost flišne pokrajine.
ZNAČILNOSTI:

POKRAJINE:

_____ veliko površinskih vod

K – kraške pokrajine

_____ prepustne kamnine
_____ več kmetijskih površin

F – flišne pokrajine

_____ težave s pitno vodo
_____ plitva prst
_____ manj obdelanih površin
3
Prebivalstvo Slovenije
18. Spodnje trditve se nanašajo na prebivalstvo Slovenije.
Če je trditev pravilna obkroži DA in obkroži NE, če je trditev napačna.
DA

NE

Naravni prirastek Slovenije je razlika med rodnostjo in umrljivostjo.

DA

NE

Rodnost v Sloveniji upada.

DA

NE

Največja gostota poselitve prebivalstva (na km2) je v SV Sloveniji.

DA

NE

Prebivalstvo Slovenije se stara.

DA

NE

V Sloveniji se vedno več ljudi zaposluje v industriji.
2
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Kmetijstvo Slovenije
19. Na kmetijstvo vpliva razen naravnih danosti tudi človek z različnimi
načini kmetovanja in izboljšavami zemljišč.
Tvoja naloga je, da med seboj povežeš pojme in njihove razlage tako, da iz drugega
stolpca pripišeš črko pred razlago k ustreznemu pojmu v prvem stolpcu.
POJMI:

RAZLAGA:

____ intenzivno kmetijstvo

A posegi za izboljšanje možnosti pridelovanja

____ hektarski donos

B pridobivanje hrane povsem naravno

____ ekstenzivno kmetijstvo

C kmetijstvo, pri katerem je dobiček velik

____ biokmetijstvo

D kmetijstvo, pri katerem je dobiček majhen

____ melioracije

E količina pridelka, pridelana na enem hektarju
2

Alpske in Predalpske pokrajine
20. Slovenske Alpske in Predalpske pokrajine so raznolike v naravnih in družbenih
značilnostih. Obkroži črko pred dvema pravilnima trditvama.
A

Za planšarstvo se odloča vedno več mladih.

B

Alpe imajo značilno slemenitev v smeri sever-jug.

C

Posavsko hribovje je bogato s premogom.

D

Pohorje leži v zahodnem predalpskem hribovju.

E

Območja kotlin in dolin so najbolj onesnažena.
2

SKUPAJ TOČK:
40
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PRAZNA STRAN
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