LEGA SLOVENIJE
1. Opredeli lego Slovenije glede na geografske enote Evrope. Katere
evropske makroregije se stikajo na slovenskem ozemlju?
2. Opredeli lego Slovenije glede na stičišče narodov in jezikovnih
skupin.
3. Opiši razliko med državnimi in narodnimi mejami. Opiši meje EU.
4. Kako delimo Slovenijo glede na naravnogeografske značilnosti?
NASTANEK POVRŠJA
1. Razloži delovanje notranjih in zunanjih sil, ki oblikujejo površje!
2. Opiši geološki razvoj slovenskega ozemlja.
3. Opiši vrste kamnin na slovenskem ozemlju in pojasni nastanek
kamnin.
4. Opiši prepustnost posameznih vrst kamnin.
5. Opiši tipe reliefa v posameznih slovenskih pokrajinskih enotah in
razloži njihov geološki nastanek ter kamninsko zgradbo.

DEJAVNIKI PODNEBJA V SLOVENIJI
1. Pojasni dejavnike, ki vplivajo na podnebje v Sloveniji!
2. Pojasni, zakaj nastaja v kotlinah temperaturni obrat.
3. Razloži vzroke za različno količino padavin v posameznih delih
Slovenije.
4. Analiziraj klimograme in opiši značilnosti podnebnih tipov v
Sloveniji.

RASTLINSTVO SLOVENIJE
1. Opiši dejavnike, ki vplivajo na veliko gozdnatost in drevesno
sestavo gozdov.

2. Navedi razloge za nastanek višinskih rastlinskih pasov. Opiši
višinske rastlinske pasove glede na naravno in kulturno rastlinstvo.
3. Opiši razporeditev rastlinstva na mraziščih ter pojasni, kje in zakaj
nastanejo.
VODOVJE SLOVENIJE
1. V kakšnih oblikah se nahaja voda na slovenskem ozemlju. Katere
vrste vodnih virov so pomembne za oskrbo s pitno vodo?
2. Ob karti opiši vodno omrežje glede na vodnatost in povodja. Na
karti pokaži večje slovenske reke in njihova povirja.
3. Pojasni razloge za nihanje pretoka rek in opiši tipe rečnih režimov v
Sloveniji.
4. Ob karti naštej in pojasni nastanek naravnih in umetnih jezer v
Sloveniji.

VARSTVO OKOLJA
1. S katerimi okoljskimi problemi se srečuje Slovenija in kakšni so
vzroki zanje.
2. Zakaj se kakovost zraka izboljšuje in katere emisije so še
problematične?
3. Pojasni razloge za onesnaženost vodovja (rek in podtalnice), tal in
umiranje gozdov.
4. Opiši problematiko ravnanja z odpadki. Kako pravilno ravnati z
odpadki?
5. Kateri so cilji zavarovanja določenih območij. Ob karti imenuj
največja zavarovana območja v Sloveniji.

