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Dovoljeno gradivo in pripomo~ki: u~enec prinese s seboj modro ali ~rno nalivno pero oziroma 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.
Barvice, svin~nik HB ali B uporabljaj samo za risanje ali na~rtovanje.
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 12 strani, od tega 1 prazno.
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A – SPLOŠNO
Število prebivalstva sveta
1.

Število in naraščanje prebivalstva po državah in območjih sveta je odvisno od različnih
dejavnikov.
Če je trditev pravilna, obkroži DA, če je nepravilna, obkroži NE.
DA

NE

Zaradi vojn prebivalstvo narašča veliko hitreje.

DA

NE

V razvitih državah je rast prebivalstva zelo nizka.

DA

NE

Načrtovanje družine vpliva na rast prebivalstva.

DA

NE

V manj razvitih državah prebivalstvo narašča hitreje.
2

Rast števila prebivalstva
2.

a)

Število prebivalstva po celinah (kontinentih) različno narašča.
Na črte napiši tri celine, kjer prebivalstvo narašča najhitreje.
______________________________
______________________________
______________________________

b) Na črto napiši ime celine (kontinenta), ki ni stalno poseljena.
______________________________
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Naseljevanje prebivalstva
3.

Zaradi naseljevanja ljudi v različne kraje sveta se je močno spremenilo življenje
priseljencev in življenje prvotnega prebivalstva. Na črte označene na zemljevidu 1, vpiši
ime prvotnih prebivalcev posameznih celin (kontinentov). Pri reševanju naloge si
pomagaj s ključnimi besedami:
Avstralski domorodci (Aborigini), Indijanci, Laponci, Mongoli, Pigmejci.
Zemljevid 1: Zemljevid sveta

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

3
Poselitev puščav
4.

Voda je pomemben vir življenja. Zaradi malo padavin v puščavi uporabljajo prebivalci
talno vodo. Kako imenujemo območja v puščavi, kjer voda omogoča stalno poselitev?
_________________________________
1
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Tipi rastja
5.

Naravne razmere v Afriki omogočajo različno poselitev in kmetijstvo. Med ponujenimi
tipi rastja obkroži črko, kjer je zaradi slabih možnosti za kmetijstvo poselitev zelo
redka.
TIPI RASTJA
A

Tropska stepa.

B

Savansko rastje.

C

Puščavsko rastje.
1

Geološka obdobja
6.

Dogajanja v geološki preteklosti časovno razvrščamo v geološka obdobja.
Na črte vpiši tri geološka obdobja, ki si sledijo po časovnem zaporedju od predkambrija
naprej.
NAJSTAREJŠE
GEOLOŠKO
OBDOBJE

NAJMLAJŠE
GEOLOŠKO
OBDOBJE

predkambrij
2

B – SVET
Severnoafriška reka
7.

Preberi besedilo in na spodnjo črto napiši ime severnoafriške reke, katere značilnosti so
opisane.
Severnoafriška reka je bila pred postavitvijo velikega jezu znana po poplavah.
Ob njej so zaradi namakanja dobre možnosti za poselitev. Izliva se v
Sredozemsko morje.
__________________________________
1
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Lega držav Evrope
8.

Zemljevid 2: Zemljevid držav Evrope

(Vir: Evropa, Atlas prosojnice. Učila d. o. o. Tržič. Ljubljana, 1996)

Izbrane evropske države zaradi njihove lege različno označujemo. Po njihovi legi jih
delimo na otoške, polotoške, celinske in obmorske. V tabeli ob vsaki državi z zvezdico
ali plusom označi eno njeno značilno lego.
DRŽAVA

DANSKA

ALBANIJA

VELIKA
BRITANIJA

MADŽARSKA

otoška
polotoška
celinska
obmorska
3
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Aralsko jezero v Aziji
9.

Preberi spodnjo trditev.
"Aralsko jezero se je v zadnjih desetletjih zelo skrčilo."
a)

Obkroži DA, če je trditev pravilna, in NE, če trditev ne drži.
DA

NE

b) Utemelji svoj odgovor. Odgovore napiši na črte.
Vzrok: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Posledica: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3
Prebivalstvo Azije
10. Dopolni spodnje besedilo na praznih črtah tako, da smiselno izbereš in zapišeš naslednje
ključne besede:
gosto, redko, eksplozija prebivalstva, Kitajska, načrtovanje družine, jugovzhodna
V Aziji živi več kakor polovica vsega človeštva. Je neenakomerno poseljena celina
(kontinent). Severna Azija in sušna notranjost Azije je __________________ poseljena.
Zgostitve prebivalstva so največje v __________________ Aziji. Največ prebivalcev živi
v državi __________________. Zato so uvedli ukrepe za __________________
__________________ z enim otrokom. Prehitro narašča tudi prebivalstvo na Indijski
podcelini, zato govorimo o __________________ __________________. Na Japonskem
je prebivalstvo __________________ poseljeno v ozkem obalnem pasu.

3
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Zemljevid Azije
11. Zemljevid 3: Zemljevid Azije

Severno ledeno morje

EVROPA

1

5

3

2

4
(Vir: Svet in kontinenti. Nema karta Azije. DZS. Ljubljana, 1988)

Za reševanje te naloge boš potreboval zemljevid 3. Oglej si ga.
Na njem so s številkami od 1 do 5 označeni: polotok, otočje, zaliv, ocean in jezero. Na
črto k številki pripiši zemljepisno ime geografskega pojma, ki ga izbrana številka
označuje.
Številka 1: ime jezera: _____________________________
Številka 2: ime polotoka: __________________________
Številka 3: ime otočja: _____________________________
Številka 4: ime oceana: ____________________________
Številka 5: ime zaliva: _____________________________
3
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Monsuni
12. Monsuni so značilni vetrovi v J in JV Aziji. V zemljevid 4 vriši puščici, ki ponazarjata
smer pihanja:
a) z rdečo barvico poletnega monsuna
b) z modro zimskega monsuna.
Smer puščice kaže smer gibanja monsuna, zato bodi pozoren kako boš narisal puščici.
Zemljevid 4: Zemljevid J in JV Azije
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Indijski ocean
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C – SLOVENIJA
Naravnogeografske pokrajine Slovenije
13. Na črto pred naravnogeografsko pokrajino Slovenije v levem stolpcu napiši črko tiste
pokrajinske enote iz desnega stolpca, ki se nahaja v izbrani naravnogeografski pokrajini
Slovenije.
NARAVNOGEOGRAFSKE POKRAJINE:

POKRAJINSKE ENOTE:

_____ Alpske pokrajine

A

Slovenske gorice

_____ Predalpske pokrajine

B

Trnovski gozd

_____ Panonske pokrajine

C

Karavanke

_____ Dinarske pokrajine

D

Vipavska dolina

_____ Primorske pokrajine

E

Pohorje
2

Delitev Alpskih pokrajin
14. Alpske visokogorske pokrajine Slovenije delimo na tri gorske skupine. Poimenuj te tri
gorske skupine in odgovore zapiši na črte.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
2
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Gospodarstvo subpanonskih pokrajin Slovenije
15. V posamezni vrstici imaš navedene različne gospodarske panoge. Obkroži črko pred
skupino gospodarskih panog, ki so najpomembnejše v panonskih pokrajinah
Slovenije.
A

Gozdarstvo, poljedelstvo, živinoreja.

B

Gozdarstvo, lesna industrija in žage, živinoreja.

C

Sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, živinoreja.

D

Gozdarstvo, turizem, kemična industrija.
1

Kraški pojavi
Nalogi 16 in 17 boš reševal ob slikah kraških pojavov na barvni prilogi.
16. Ugotovi, katere kraške pojave prikazujejo slike 1, 2 in 3 na barvni prilogi. Odgovore
zapiši na spodnje črte.
Na sliki 1 je: ___________________________
Na sliki 2 je: ___________________________
Na sliki 3 je: ___________________________
2

17. Spodnje trditve opisujejo geografske značilnosti pokrajine na sliki 3 na barvni prilogi.
Obkroži črki pred dvema pravilnima trditvama.
A

Ravnina na dnu fotografije je suha in obdelana.

B

Reka, ki teče po dnu ravnine, dela okljuke (meandre).

C

Obrobne planote in vzpetine so pretežno gozdnate.

D

Tla so namenjena poljedelstvu.
2
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Podnebje in rastlinstvo primorskih pokrajin
18. Navedene trditve se nanašajo na podnebje in rastlinstvo primorskih pokrajin.
Obkroži DA, če je trditev pravilna, ali NE, če ni pravilna.
DA

NE

Naše Primorje ima izrazito sredozemsko podnebje

DA

NE

Mandeljni, kakiji in oljke uspevajo v obalnem pasu.

DA

NE

V Slovenskem primorju imamo plantaže banan.

DA

NE

V Koprskem primorju so zimske temperature pogosto pod 0 stopinj.
2

Značilnosti Koprskega primorja
19. Dopolni opis Koprskega primorja tako, da med naštetimi ključnimi besedami izbereš
ustrezne besede in jih napišeš na prazne črte v besedilo.
Ključne besede: flišno gričevje, Luka Koper, morje, klif, Istra, soline, turizem, Koper
Koprsko primorje je edina pokrajina Slovenije, ki leži ob ______________________.
Obsega severozahodni del polotoka ______________________. Še posebno razgibana in
slikovita je obala med Piranom in Strunjanom, za katero so značilne strme prepadne
stene, ki jih imenujemo ______________________. Središče pokrajine je mesto
______________________, v katerem je naše najpomembnejše pristanišče z imenom
______________________.
2

SKUPAJ TOČK:
40
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