
MOJE  ZNANJE  GEOGRAFIJE  JE  BOGATEJŠE  ZA  100  BESED! 
 
 
1. Kako se imenuje usedlina drobnega gradiva, ki so ga med ledenimi dobami nanesli reke in  
    veter z obrobja gora?  
2. Kako imenujemo osamljene griče sredi ravnine?  
3. Kako še rečemo zavoju rečne struge; okljuk ali...?  
4. Kako s tujko pravimo umetnemu urejanju rečne struge z namenom uravnave rečnega toka?  
5. Kako se imenuje travnata pokrajina v zmerno toplem pasu?  
6. Kako Madžari imenujejo travnato pokrajino v Panonski nižini?  
7. Kako se imenuje zelo rodovitna prst temne barve pod stepnim rastlinstvom?  
8. Kako imenujemo opuščen del reke, ki je izgubil stik z reko in se spremenil v jezero?  
9. Kako se imenuje nasip kamnitega drobirja, ki ga je nanesel ledenik?  
10. Kako imenujemo nadmorsko višino, do katere še raste gozd?  
11. Kako imenujemo nadmorsko višino, nad katero sneg tudi poleti ne skopni?  
12. Povej skupno ime za poklice, pri katerih opravljajo storitve v trgovini, prometu, turizmu,  
      bančništvu, izobraževanju, kulturi, zdravstvu.  
13. Kako se imenuje ugreznjen del površja med dvema vzporednima prelomoma?  
14. Kako imenujemo padavine, ki nastanejo v onesnaženih pokrajinah zaradi žveplovega  
      dioksida v ozračju?  
15. Kako imenujemo družbo, v kateri večina ljudi ni zaposlena v industriji, ampak v storitvenih  
      dejavnostih?  
16. Kako se imenuje družba, ki temelji na uporabi informacijske tehnologije?  
17. Kako se imenuje morski tok, ki prihaja iz Mehiškega zaliva proti Zahodni in Severni Evropi?  
18. Kako pravimo izmeničnemu naraščanju in upadanju morske gladine; plimovanje ali ....?  
19. Kako se imenujejo ozemlja, ki so jih nekatere države osvojile na drugih celinah?  
20. Kako se imenuje železniški predor pod Rokavskim prelivom?  
21. Kako se imenuje kmetijstvo, ki je usmerjeno v eno vrsto pridelka ali v eno dejavnost?  
22. Kaj je Black Country?  
23. Kaj je Posarje?  
24. Kako imenujemo industrijsko območje ob reki Ren?  
25. Kako imenujemo pokrajino ob reki Donavi?  
26. Kako se imenuje staro, onesnaženo industrijsko območje na Poljskem?  
27. Kako pravimo zelo razvitim industrijskim panogam, ki zaposlujejo visoko usposobljeno  
      delovno silo in ne onesnažujejo okolja?  
28. Kako se imenuje gorat in planotast svet nad fjordi?  
29. Kako se imenuje obdobje v polarnem pasu, ko sonce ne zaide?  
30. Kako se imenuje obdobje v polarnem pasu, ko sonce ne vzide?  
31. Kako s skupnim imenom poimenujemo zimzeleno grmičevje ob sredozemskih obalah?  
32. Kako se imenuje rdečkasta prst na apnencu?  
33. Kako pravimo tovarni za predelavo nafte?  
34. Kako se imenuje ladja za prevoz nafte?  
35. Kako imenujemo cevni sistem za transport nafte in zemeljskega plina?  
36. Kako se imenuje nenaden premik plasti v notranjosti Zemlje, ki ga na površju zaznamo kot 
      tresenje tal?  
37. Kako se imenuje naprava, ki zazna potresne valove?  
38. Na Nizozemskem, ob izlivu Rena, je nastalo veliko pristanišče. V katerem kraju? 
39. Kako se imenujejo raztaljene kamnine v notranjosti Zemlje?  
40. Kako se imenuje odprtina na vulkanskem stožcu, iz katere bruhajo lava, plini in pepel?  
41. Povej drugo ime za skupino južnih sadežev ali citrusov, med katere uvrščamo pomaranče,  
      limone in mandarine?  
42. Kako se imenuje izliv reke, na primer Donave, za katerega so značilni številni rečni rokavi tik 
      pred izlitjem v morje?  
43. Kako s tujko pravimo izlivu reke v obliki lijaka?  
44. Kako se imenuje ozek, dolg morski zaliv, značilen za norveško obalo? 
45. Kako se imenuje izbruh vroče vode in pare, ki se pojavlja v dokaj enakomernih časovnih  
      presledkih na vulkanskih območjih?  
46. Kako imenujemo toplotno energijo, ki jo pridobimo iz zemljine notranjosti?  
47. Katera vrsta elektrarne je značilna za atlantsko obalo Francije?  
48. Iz katerih elektrarn pridobijo Francozi 75 % električne energije?  
49. Kako se imenuje tektonsko dvignjen del površja med dvema prelomoma?  



50. Kako se imenuje tektonsko ugreznjen del površja med dvema prelomoma?  
51. Kako se imenuje med prelomi ugreznjen del površja, ki ga obdaja višji svet?  
52. Kako se imenuje morju iztrgan del površja, obdan z nasipi, značilen za Nizozemsko?  
53. Kako se imenuje del površja, ki leži nižje od gladine svetovnega morja?  
54. Naštej tri narode, potomce starih Keltov.  
55. V katerih dveh državah živijo Baski?  
56. Naštej tri narode, ki govorijo ugrofinski jezik.  
57. Kdo so Sami?  
58. Kdo so Flamci in Valonci?  
59. Katero škotsko jezero je znano po domnevni »pošasti«, ki privablja mnoge turiste?  
60. V katero jezikovno skupino sodijo češčina, ruščina in hrvaščina?  
61. V kateri državi živijo Retoromani?  
62. Naštej 4 narode, ki živijo v Švici.  
63. Katere tri evropske države se odlikujejo po največjem deležu gozda?  
64. Kako imenujemo pokrajino s številnimi jezerci?  
65. Katera reka teče skozi London in katera skozi Pariz?  
66. V kateri državi lahko obiščemo Legoland in v kateri Disneyland?  
67. Naštej dve znani švedski tovarni avtomobilov.  
68. V katerem mestu je sedež Evropske unije?  
69. Kako se imenuje slovanska narodnostna manjšina v Nemčiji?  
70. Kako se imenuje veliko jezero na Madžarskem?  
71. V katerih državi so sedeži naslednjih tovarn avtomobilov: Volkswagen, Mercedes, Audi in  
      BMW?  
72. Katero vrsto zelo cenjene ribe, ki se posušena imenuje polenovka, lovijo ribiči z Islandije?  
73. Naštej 4 upravne enote Velike Britanije.  
74. Katere države pripadajo skupnosti Beneluks?  
75. Naštej Pribaltske države.  
76. Kako se imenuje strma skalna stena ob obali, ki jo oblikuje morje?  
77. Naštej 4 vrste premoga.  
78. V katerem ukrajinskem mestu je leta 1986 eksplodiral jedrski reaktor?  
79. Na katerem sredozemskem otoku se je leta 1980 ponesrečilo slovensko letalo?  
80. Kako se imenuje graf, ki prikazuje značilnosti podnebja v nekem kraju?  
81. Kako se imenuje najsevernejša točka Evrope?  
82. Kako se imenuje lesena finska soba s parno kopeljo za sproščanje?  
83. Kako se imenujejo preproste lesene protestantske cerkve?  
84. Katera dva energijska vira so odkrili na dnu Severnega morja?  
85. Kako se imenujeta aktivna ognjenika na Siciliji in v bližini Neaplja?  
86. Kako se imenuje skupina vulkanskih otočkov severno od Sicilije, med katerimi sta najbolj  
      znana Vulcano in Stromboli?  
87. V kateri evropski prestolnici lahko obiščemo Eifflov stolp, Notredamsko katedralo in Muzej  
      Louvre?  
88. Švica je znana po dobrih čokoladah, pa tudi po dveh drugih tradicionalnih dejavnostih.  
      Katerih?  
89. Katera vrsta sira prihaja iz Nizozemske, katera iz Švice in katera iz Francije?  
90. Po kateri vinorodni pokrajini je dobilo ime peneče vino?  
91. Kako se imenuje točka na površju, kjer nastane potres?  
92. Kateri državi sta se zadnji priključili Evropski uniji?  
93. Katera evropska država je najmlajša?  
94. Kako se imenuje najvišji vrh v Evropi in kje se nahaja?  
95. Naštej države, ki so nastale po razpadu Jugoslavije po letu 1991.  
96. Kako se je imenovala nekdanja skupna država Čehov in Slovakov?  
97. Nekdanja država Sovjetska zveza je razpadla na 15 držav. Od nje so se odcepile tudi tri  
      Zakavkaške države. Imenuj jih.  
98. Kateri državi pravimo tudi dežela tisočerih jezer?  
99. Katere štiri države so deloma evropske, deloma azijske?  
100. Katera evropska država je največja izvoznica plute?   


