
 

 

PREVERJANJE ZNANJA - SREDNJA EVROPA 
Ime in priimek: ____________________________        Razred: ________ 
                                                                                                                               
Točkovnik:  

0 -16= nzd 17 -21= zd 22 – 26= db  27 – 31= pdb 32 – 35 = odl 

 
Možnih točk:  35                   Doseženih točk: ____________   Ocena: ___________________ 
 
Pri delu uporabljaj ATLAS. 
 

1. Opiši geografsko lego (prehodnost) Srednje Evrope.                                                                                   2/  

Leži na prehodu med evropskim zahodom in vzhodom ter severom in jugom. Je reliefno in prometno 

izrazito prehodno območje. Čez njo tečejo pomembne evropske prometne poti (ceste in železnice). 

Prehodnost se kaže tudi v podnebju ter narodnostni in jezikovni sestavi.  

Za vsako trditev 0,5 točke. 

2.  Dopolni.  
V Srednji Evropi se stika več naravnih enot, ki počasi prehajajo druga v drugo.  
Naravna enota za katero je značilen visokogorski svet se imenuje  mladonagubano gorovje.                  1/ 
 
3. Obkroži pravilno trditev. Spomni se naloge v DZ. Pomembna plovna pot, ki Srednjo Evropo povezuje s 

Severnim in Črnim morjem je: 
a) Črno morje - Donava – Laba – Ren – Severno morje 
b) Črno morje - Donava – Majna – Ren – Severno morje 
c) Črno morje - Donava – Ren – Mozela – Severno morje                        1/                                                                                    
 
4. Naštej tri obmorske srednjeevropske države.                                                                                                 2/ 
 _____Nemčija_,________Poljska_____________,_________Slovenija______                                               
Vse 2 točki. Za vsako napačno - 0,5 točke. 
 
5. Glavna značilnost  Srednje Evrope je prehodnost. Opiši v čem se kaže prehodnost v podnebju.  

Bolj ko gremo od severozahoda, ki je pod močnim vplivom oceana, proti celinski notranjosti, bolj 

celinsko je podnebje. Vedno manj je padavin, temperaturne razlike med poletjem in zimo pa vedno 

večje. Izjema so Zahodni Karpati in Alpe, ki imajo gorsko podnebje, z nižjimi temperaturami in več 

padavinami. _____________________________________________________________________  2/ 

Za vsako trditev 0,5 točke. 

6. Utemelji, zakaj v Alpah pade največja letna količina padavin?  

Prevladujoči vetrovi v Evropi, ki pihajo iz zahoda in jugozahoda prinašajo iznad Atlantika vlažne zračne 

mase, ki se ob gorskih pregradah dvigajo, pri tem ohlajajo, zato prihaja do obilnih 

padavin.______________________________________________________________________2/ 

Za vsako trditev 1 točka. 



 

 

 
7. Obkroži pravilno trditev. V Srednji Evropi prevladujeta dve veliki jezikovni skupini:                               1/ 

             a) romanska in slovanska  
b) slovanska in germanska 
c) germanska in ugrofinska                                                                                           
 

8. Zakaj imajo alpske reke največ vode poleti?  
 
Ker se poleti v visokogorju zaradi visokih temperatur talijo ledeniki, ki prinašajo rekam velike količine 
vode._______________________________________________________________________________1/ 
9. Zakaj je kmetijstvo najpomembnejša gospodarska dejavnost v Panonski kotlini?                                  2/ 
Ker so tu najboljši pogoji za kmetijstvo: ravne površine, zelo rodovitna črna prst (črnozjom), ugodno         

      celinsko podnebje. 
      Črna prst = 1 točka, ravne površine 0,5 točke in ugodno celinsko podnebje 0,5 točke. 
 

10. Poimenuj poljedelske rastline, ki jih v večji količini pridelujejo na Poljskem (Nemško-Poljsko              2/ 
 
 nižavje). Pšenica, koruza, sladkorna pesa, oljčna repica, sončnice … Vsaka 0,5 točke.  
 

11. Opiši geografsko lego Alp in naštej višinske rastlinske pasove v Alpah.                                                      2/ 
 

Alpe se raztezajo med Ligurskim morjem in Panonsko nižino. So nekakšna meja med Srednjo, Zahodno on 

Južno Evropo. Izraziti alpski državi sta Švica in Avstrija. Imajo izrazito slemenitev, ki poteka od zahoda proti 

vzhodu (alpska slemenitev). (Vsako dejstvo 0,5 točke, skupaj 1 točka.) 

Na dnu dolin in kotlin so travniki in obdelovalne površine, nad njimi listnati gozdovi, višje mešani prehajajo 

v iglaste, do gozdne meje, nad njo je ruševje, višje gorski travniki, nad njimi skalovje in grušč, do snežne 

meje, nad katero je samo še sneg in led. (Vse prav 1 točka, dva manjkajoča pasova 0,5 točke.) 

12.  Obkroži pravilno trditev. Katera gospodarska dejavnost ima naravne pogoje za razvoj v Alpah:             
a) turizem                                                                                                                                                                   1/ 
b) industrija 
c) poljedelstvo                                                                                                                                                       
 
13. Poimenuj tri rudarske pokrajine v Srednji Evropi.  
_Porurje_,___Porenje___,____Srednjenemški bazen_______  Glej atlas str. 69.                                             2/ 
 Vse 2 točki. Za vsako napačno/manjkajočo - 0,5 točke. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
14. Smiselno poveži pojme tako, da napišeš številko desnega stolpca v levi stolpec. Vsak geografski pojem 

ima dva izbora, kar pomeni, da v levi stolpec na črtico napišeš dve številki iz desnega stolpca. 
     Po čem so znane posamezne srednjeevropske države?                                                                                    6/ 
 

     _1_4___ Madžarska 1  ples čardaš 
     __3__6_  Avstrija 2  Bratislava 
     __2_5__  Slovaška 3  dunajski valček 
 4  Blatno jezero 



 

 

 5  Visoke Tatre 
 6  Mozart  
 7  frankfurtski knjižni sejem                        

 
15. Obkroži pravilno trditev! V Nemško - Poljskem nižavju so vidni sledovi poledenitve v                            1/ 
a) jezerski pokrajini 
b) rudarski pokrajini 
c) kmetijski pokrajini                                                                                                                       
 
16. Naštej tri večje pokrajine v sredogorju. 
 __Nemško rudogorja_,___Dunajska kotlina______,_____Bavarska planota___                                           2/ 
Vse 2 točki. Za vsako napačno/manjkajočo - 0,5 točke. 
 
17. Zakaj je gozdna meja v naših Julijskih Alpah višje kot v švicarskih in avstrijskih Alpah?                         1/ 
 
Zaradi lege na jugu in vpliva širšega podnebnega območja Sredozemlja. 

 
18. Opiši, kako je hiter razvoj težke industrije vplival na poslabšanje okolja v industrijskih pokrajinah 

Srednje Evrope.                                                                                                                                                       2/. 

Povečani izpusti ogljikovega dioksida in žveplovega dioksida so povzročili nastanek kislega dežja, 

rudniki in peskokopi so močno spremenili površje pokrajin, številna odlagališča raznih odpadkov, 

onesnaževanje rek in podtalnice … 

Za vsako trditev 0,5 točke. 

 


