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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.
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A – SPLOŠNO
Celine (kontinenti) in oceani
1.

Zemeljsko površje sestavljajo oceani in celine oziroma kontinenti. Dopolni in odgovori.
a) Severna Amerika leži med _________________________ oceanom in
_________________________ oceanom.
b) Katera celina poleg Severne Amerike tudi leži med tema oceanoma?
________________________________________
2

Skica površja
2.

Površje na skici je prikazano z izohipsami in dogovorjenimi znaki.
Skica 1
A

B
1

(Vir: Umek; M., 1996: Tu sem doma 2. Naravne enote Slovenije. Vaje: spoznavanje
družbe za 5. razred osnovne šole, str. 8. Modrijan. Ljubljana)

a) Na spodnjo črto napiši, katera površinska oblika je na skici prikazana ob številki 1.
________________________________________
b) Pobočje na skici, označeno med črkama A in B, je: strmo, položno, valovito.
Med ponujenimi podčrtaj pravilno rešitev.
2
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Gorovja sveta
3.

Gorovja zavzemajo obsežne dele celin (kontinentov). Poveži gorovja in celine tako, da
pred posamezno gorovje v prvem stolpcu vpišeš ustrezno črko celine iz drugega stolpca.
GOROVJA:

CELINE (KONTINENTI):

_____ Alpe

A

Južna Amerika

_____ Andi

B

Avstralija

_____ Himalaja

C

Evropa

_____ Veliko razvodno gorovje

D

Azija

_____ Skalno gorovje

E

Severna Amerika

F

Antarktika
3

Kmetijski pridelki
4.

Poljedelstvo je pomembna kmetijska panoga.
Povedi, ki so nedokončane, se nanašajo na kmetijske pridelke v različnih delih sveta.
Dopolni jih tako, da med tremi ponujenimi pojmi v oklepaju izbereš ustreznega in ga
zapišeš na črto.

a) Pšenica je zelo pomembno žito za prehrano prebivalstva v ____________________
(severnem mrzlem pasu, vročem pasu, severnem zmerno toplem pasu).
b) Največ riža pridelajo v ____________________ (tropski Afriki, Zahodni Evropi,
monsunski Aziji).
c) Kava in kakav sta kmetijska pridelka ____________________ (Evrope, Avstralije,
Afrike).

2
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Klimogrami
5.

Klimogrami na slikah prikazujejo tri različna podnebja. Med spodaj naštetimi podnebji
izberi tisto, ki ga ponazarja posamezni klimogram. Pravilen odgovor napiši na črto.
Podnebja: gorsko podnebje, savansko podnebje, polarno podnebje, puščavsko podnebje,
celinsko podnebje, sredozemsko podnebje
Klimogram 1

Klimogram 2

Klimogram 3

(Vir: Brinovec, S. in ostali, 1999: Regionalna geografija sveta, str. 48. MK. Ljubljana)

1

________________________________________ klimogram DUALA

2

________________________________________ klimogram ALŽIR

3

________________________________________ klimogram IN SALAH

3
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Naravni pojavi
6.

Nalogo boš reševal ob slikah 1 in 2 v barvni prilogi. Sliki prikazujeta dva naravna
pojava, ki sta posledica dogajanja v Zemljini notranjosti. Posebnosti pojava na sliki 1
ponekod, zlasti na Islandiji, ljudje izkoriščajo sebi v prid.
Odgovore zapiši na črte.
a) Kateri pojav prikazujeta sliki?
Na sliki 1 je: _____________________________
Na sliki 2 je: _____________________________
b) Napiši en način, kako lahko ljudje izkoriščajo naravni pojav, prikazan na sliki 1.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2

B – EVROPA
Delitev Evrope in države
7.

Glede na naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti delimo Evropo na pet
delov. Na črtico pri posameznem delu Evrope v prvem stolpcu pripiši črko
pripadajoče države iz drugega stolpca.
DELI EVROPE:

DRŽAVE:

______ Južna in Jugovzhodna Evropa

A

Norveška

______ Severna Evropa

B

Argentina

______ Zahodna Evropa

C

Belgija

______ Vzhodna Evropa

D

Nemčija

______ Srednja Evropa

E

Španija

F

Izrael

G

Ukrajina
2
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Razvitost evropskih držav
8.

Gospodarska razvitost evropskih držav je različna. Spodaj so navedene gospodarsko
visoko razvite in slabše razvite države Evrope. Obkroži črko pred tremi gospodarsko
visoko razvitimi državami.
A

Albanija

B

Velika Britanija

C

Portugalska

D

Nemčija

E

Italija

F

Romunija
2

Naloge od 9 do 11 boš reševal ob tabeli 1 z naslovom Velikost, število in gostota
prebivalstva evropskih držav.
Države Evrope – velikost, število in gostota
9.

Evropske države se razlikujejo po velikosti, pa tudi po številu in gostoti prebivalstva, kar
je razvidno iz tabele 1. Glede na podatke v tabeli odgovori na vprašanja.
Odgovore zapiši na črte pod vprašanji.
Tabela 1: Velikost, število in gostota prebivalstva evropskih držav
DRŽAVA
Norveška
Islandija
Francija
Velika Britanija
Nizozemska
Belgija
Slovenija
Španija
Italija
Monako
Romunija

VELIKOST
DRŽAVE v km2
323.878
10.300
543.965
244.755
41.863
30 518
20.256
504.783
301.277
1,95
238.391

ŠTEVILO
PREBIVALSTVA
4.354.000
268.000
58.060.000
58.533.000
15.460.000
10.146.000
1.992.000
39.199.000
57.204.000
34.000
22.698.000

GOSTOTA
PREBIVALSTA na km2
13,4
2,6
107,0
242,0
369,0
333,0
98,0
80,0
190,0
17.436
95,0

(Vir: Brinovec, S. in ostali, 1998: Planet Zemlja in Evropa. Zemljepis za 6. razred osnovne šole, str. 56, 57, 64, 76, 79, 80, 100, 101,
108, 109. MK. Ljubljana)
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a) Naštej dve državi, ki imata največje število prebivalstva.
________________________________________
________________________________________
b) Katera država ima najmanjšo gostoto prebivalstva?
________________________________________
c) Katera država ni velika niti 2 kvadratna kilometra?
________________________________________
3
Računanje gostote prebivalstva
10. Za izračun gostote prebivalstva na kvadratni kilometer sta potrebna dva podatka: velikost
države in število prebivalstva. Iz tabele 1 prepiši oba podatka za Nizozemsko, tako da
dobiš pravilen izračun za gostoto prebivalstva te države.
1. podatek

2. podatek

gostota prebivalstva Nizozemske

____________________ : ____________________ = 369 prebivalcev na km/2

1
Gostota prebivalstva na Nizozemskem in Norveškem
11. Na gostoto prebivalstva države vplivajo različni dejavniki. Zakaj ima Norveška manjšo
gostoto prebivalstva kakor Nizozemska? Obkroži črko pred 3 pravilnimi odgovori.

A

Ker ima hladnejše podnebje.

B

Ker ima več nižin.

C

Ker ima manj prebivalcev.

D

Ker je 6-krat večja kakor Nizozemska.

E

Ker ima Nizozemska več obdelovalnih površin.
2
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Polotoki v Južni in Jugovzhodni Evropi
12. Južna in Jugovzhodna Evropa ima tri večje polotoke. Ti so na nemem zemljevidu
označeni s številkami od 1 do 3. Na črto ob ustrezni številki imenuj polotoke.
Zemljevid 1: Polotoki v Južni in Jugovzhodni Evropi

1

2

3

(Vir: Nema karta, Evropa z vodovjem. DZS. Ljubljana, 1993)

Polotok, označen s številko 1, je: ____________________________________________
Polotok, označen s številko 2, je: ____________________________________________
Polotok, označen s številko 3, je: ____________________________________________
2
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C – SLOVENIJA
Pokrajine Slovenije (naravnogeografske enote)
13. Površje Slovenije delimo na pet pokrajin (naravnogeografskih enot), ki so označene in
imenovane na spodnjem zemljevidu. Med njimi sta dve pokrajini imenovani napačno.
Prečrtaj napačni imeni pokrajine in pod tem imenom napiši pravilno ime pokrajine.
Zemljevid 2: Pokrajine (naravnogeografske enote Slovenije)

PANONSKE
POKRAJINE
ALPSKE
POKRAJINE

SREDOGORJA

DOLENJSKA
PRIMORSKE
POKRAJINE

(Vir: Večerič, D. in ostali, 2001. Geografija za osmi razred 8-letne osnovne šole in deveti razred 9-letne osnovne šole, str. 58. MK.
Ljubljana)

2
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Nalogi 14 in 15 boš reševal z uporabo Zemljevida 1 z naslovom Dinarske pokrajine v
barvni prilogi.
Dinarske pokrajine Slovenije
14. Na zemljevidu 1 v barvni prilogi poišči dve planoti, dve reki ponikalnici in dve kraški
jami v dinarskih pokrajinah Slovenije ter njihova imena zapiši na črto ob vsakem
vprašanju. Naštevaj le tiste planote, reke ponikalnice in jame, ki so na tem zemljevidu
imenovane.
Naštej oziroma imenuj:
a)

dve reki ponikalnici: ___________________________________________________

b) dve visoki dinarski planoti: _____________________________________________
c)

dve kraški jami: ______________________________________________________

3

Reke v dinarskih pokrajinah Slovenije
15. Navedene imaš štiri trditve, ki se nanašajo na reke v dinarskih pokrajinah. Ne pozabi
uporabiti zemljevida 1: Dinarske pokrajine v barvni prilogi.
Pred vsako trditvijo obkroži DA, če trditev drži, ali NE, če trditev ne drži.

DA

NE

Reka Reka ponikne v Škocjanskih jamah pri Divači.

DA

NE

Reka Krka izvira v Kostanjeviški jami.

DA

NE

Reke Temenice ne prištevamo k ponikalnicam.

DA

NE

Reka Lahinja je belokranjska reka in se izliva v Kolpo.
2
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Značilnosti podnebja in rastlinstva v alpskih in predalpskih pokrajinah Slovenije
16. Navedene trditve se nanašajo na značilnosti podnebja in rastlinstva v alpskih in
predalpskih pokrajinah Slovenije.
Obkroži DA, če trditev v celoti drži, ali NE, če trditev ne drži.
Planinski pašniki ležijo nad zgornjo gozdno mejo, ki leži na višini med 1600 in 1800
metrov.
DA

NE

V kotlinah predalpskih pokrajin prevladuje zmerno celinsko (kontinentalno) podnebje.
DA

NE

Povprečne zimske temperature na Kredarici znašajo okrog 15 stopinj Celzija.
DA

NE

Za gorsko podnebje so značilne zelo hladne in dolge zime, sveža in kratka poletja in
veliko padavin.
DA

NE

V alpskih visokogorskih pokrajinah Slovenije prevladujejo listnati gozdovi.
DA

NE
2

Opis panonske pokrajine
17. Preberi opis panonske pokrajine in odgovori na vprašanje.
Opisana panonska pokrajina se razteza med Muro in Dravo v smeri severozahod –
jugovzhod. To je obsežno gričevje pod 400 metrov nadmorske višine, ki sta ga razrezali
Pesnica in Ščavnica s svojimi pritoki. Zgrajeno je pretežno iz laporja in gline. Je naša
najpomembnejša vinorodno-sadjarska pokrajina, znana po kakovostnem vinu z
geografskim poreklom. Središče pokrajine je mesto Lenart, druga večja mesta ležijo na
obrobju goric.
Katera panonska pokrajina je opisana? ________________________________________

1
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Državna meja
18. Zaradi zgodovinskega razvoja in političnih sprememb je del slovenskega prebivalstva
ostal zunaj državnih meja. Na skici 2 je prikazano narodnostno ozemlje Slovenije in
državna meja Slovenije.
Skica 2: Slovenija

(Vir: Senegačnik, J. in ostali, 1999: Živimo v Sloveniji, str. 9. Modrijan. Ljubljana)

a) V skici z rdečo barvo poudari zahodno državno mejo Slovenije.
b) S katero sosednjo državo ima Slovenija najdaljšo državno mejo?
Odgovor zapiši na črto.
________________________________________
2
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Rast prebivalstva v Sloveniji
19. Rast prebivalstva v Sloveniji je bila odvisna od naravnega prirastka in selitev. Oglej si
spodnji graf in ugotovi pravilnost oziroma nepravilnost navedenih trditev.
Graf 1: Prebivalstvo Slovenije na sedanjem ozemlju 1857–1991

(Vir: Brinovec, S. in ostali, 1997: Slovenija: Zemljepis za 8. razred osnovne šole, str. 53. MK. Ljubljana)

Obkroži DA, če trditev drži, ali NE, če trditev ne drži.

DA

NE

V letih 1857 do 1991 je število prebivalstva stagniralo.

DA

NE

Večji upad prebivalstva je bil v letih 1931 do 1948.

DA

NE

Število prebivalstva se je z 1 milijona v 19. stoletju povzpelo na
skoraj 2 milijona leta 1991.

DA

NE

Med letoma 1857 in 1900 število prebivalstva sploh ne narašča.

DA

NE

Po letu 1953 je prebivalstvo najhitreje naraščalo.
2
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