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Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem
1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisani
moderirani odgovori za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se odgovor
ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava
ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za
pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.
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IZPITNA POLA 1
Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope
Obča
Naloga Točke Rešitev

1

1



B

Naloga Točke Rešitev

2

2

A
ena od:

izparevanje (izhlapevanje)

evaporacija

uparevanje
B
ena od:

zgoščevanje

kondenzacija

utekočinjanje
C
ena od:

taljenje

topljenje

utekočinjanje

Naloga Točke Rešitev
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1

1

Skupaj

ena od:
temperaturni (toplotni) obrat

temperaturna inverzija
ena od:

Hladnejši zrak pri tleh je težji od zraka nad
inverzno plastjo, zato se z njim ne more
mešati.

Inverzna plast zraka deluje kot zapora, ki
preprečuje mešanje onesnaženega zraka pri
tleh z višje ležečim zrakom.

Inverzna plast zraka preprečuje mešanje
onesnaženega zraka pri tleh z manj
obremenjenim zrakom nad njo.

Kotline in doline so običajno gosto poseljene
in industrializirane, zato je v njih nakopičenih
veliko onesnaževalcev ozračja.


Dodatna navodila

Za tri pravilne rešitve 2 točki,
za dve ali eno 1 točka.

Dodatna navodila

Rešitve obrat / inverzija ne
upoštevamo.

2

Naloga Točke Rešitev

4

Dodatna navodila

1



B

Dodatna navodila

4
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Naloga Točke Rešitev

5

1

1

Skupaj

ena od:
Toplogredni plini absorbirajo (dolgovalovno)
sevanje Zemljinega površja in tako ogrejejo
ozračje oziroma zmanjšujejo ohlajanje ozračja.

(Kratkovalovno) Sončevo sevanje prodre skozi
ozračje skoraj neovirano do Zemljinega
površja (podobno kakor skozi steklo
rastlinjaka), ga ogreva, medtem ko se
(dolgovalovno) sevanje Zemljinega površja v
toplogrednih plinih v ozračju absorbira in
pretvarja v toploto. Del te energije se izseva v
vesolje, večina pa je ostane v ozračju in ga
ogreva.
ena od:

vodna para

ogljikov dioksid (CO2)

dušikov oksid (N2O)

metan (CH4)

ozon (O3)

klorofluoroogljikovodiki (CFC-ji), freoni

žveplov dioksid (SO2)


2

Naloga Točke Rešitev
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1
1

Skupaj

Dodatna navodila



Dodatna navodila

B

ena od:
Za kraje v notranjosti celin so značilne zelo
nizke januarske (zimske) temperature, ker se
kopno pozimi zelo ohladi.

Ker ni blažilnega vpliva morja, so zimske
temperature v notranjosti celin zelo nizke.


2

Svet 1
Naloga Točke Rešitev

7

1



Nil

Naloga Točke Rešitev

8

1

1

Skupaj

2

ena od:
zmanjšana možnost poplav

več električne energije

nadzor nad namakanjem
ena od:

reka ne naplavlja rodovitnega blata (mulja)

slabše rodovitna prst

zasoljevanje prsti

večja uporaba umetnih gnojil v poljedelstvu

zmanjšan ulov rib

morje spodjeda delto (zaradi manjšega dotoka
rečne vode)

ovira za rečni promet


Dodatna navodila

Dodatna navodila

M121-501-1-3M
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2





Kanarski
Agulhaški
Benguelski

Naloga Točke Rešitev

10

1

1

Skupaj

1

1

1

Skupaj

Dodatna navodila

2
Dodatna navodila

ena od:

zaradi strmega reliefa

zaradi gorskih pragov ob robu celine

gorovja se strmo spuščajo k obali

zaradi velikega strmca reke

zaradi slapov (brzic)

zaradi kataraktov

Naloga Točke Rešitev
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Za tri pravilne rešitve 2 točki,
za dve ali eno 1 točka.

ena od:

naravno

vglobljeno

tektonsko
ena od:

Jezersko višavje

Vzhodnoafriško višavje

Naloga Točke Rešitev
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Dodatna navodila

ena od:

bakrova

baker
ena od:

Rudo prevažajo z železnico in po plovnih
odsekih reke.

Zaradi tega, ker reka ni plovna po celotnem
toku, prevoz rude dopolnjujejo z železnico.

Rudo prevažajo z železnico po tistih odsekih,
kjer reka ni plovna.

Dodatna navodila

Rešitev mora vsebovati obe vrsti
prometa.

2

Svet 2
Naloga Točke Rešitev
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1



Naloga Točke Rešitev
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1

1

Skupaj

2

Dodatna navodila

Francozi

ena od:

močno priseljevanje / intenzivna imigracija

priseljevanje predvsem mladega prebivalstva

hiter gospodarski, industrijski razvoj

veliko neobdelanih površin

zlata mrzlica
ena od:

visok naravni prirastek

visoka rodnost

družine z veliko otroki

Dodatna navodila

6
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2

Trditev

Dodatna navodila
Območje
A

Značilni so številni
indijanski rezervati.
Na območju je
najvišji delež
črnskega
prebivalstva v ZDA.
Med prebivalstvom
je izredno razširjen
španski jezik.
Poselitev podeželja
je podobna kakor v
Evropi.

Območje
B

Območje
C

Območje
D

+

Če kandidat za trditev vpiše več
kot en znak v isti vrsti, se rešitev v
tej vrsti ne upošteva.

+
+
+

Naloga Točke Rešitev
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1

1

Skupaj

2

1

2

Skupaj

Dodatna navodila

ena od:

Mešanje, stapljanje priseljenega prebivalstva.

Sprejemanje ameriških vrednot in načina
življenja.
ena od:
Upoštevamo smiselno pravilne

Govoriti začnejo angleški jezik.
rešitve.

Sprejemajo novo (ameriško) kulturo.

Pridobijo drugačne življenjske navade (vrednote).

Močno poudarjajo ameriško državljanstvo.

Poudarjajo patriotizem …

Naloga Točke Rešitev

17

Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za
tri ali dve 1 točka.

ena od:

slum

marginalno naselje
dve od:

To so najstarejši (nevarni) deli velemest, zato
so najemnine nizke.

Ti deli velemest so stari in slabo komunalno
opremljeni, zato so stanovanja poceni.

Proizvodni obrati in druge (storitvene)
dejavnosti, ki potrebujejo ceneno (manj
izobraženo) delovno silo.

Več prostih stanovanj zaradi selitev
premožnejših na obrobje mest.

Dodatna navodila

Za tri pravilne rešitve 3 točke, za
dve 2 točki, za eno rešitev (ali dva
opisa) 1 točka.

3

Evropa 1
Naloga Točke Rešitev

18
Skupaj

1



Islandija

1
2



Norveška

Naloga Točke Rešitev
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Skupaj

1



A

1



D

2

Dodatna navodila

Dodatna navodila

M121-501-1-3M
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20

2

A, ena od:

Evropa

Azija

Evrazija
B:

Severna Amerika

Razdalja med celinama se bo v prihodnje
večala.

Naloga Točke Rešitev

21

1

1

Skupaj

Za tri pravilne rešitve 2 točki,
za dve ali eno 1 točka.

Dodatna navodila

ena od:

ledeniški relief

glacialni relief
ena od:

Za Julijske Alpe je bila značilna gorska
poledenitev, za Skandinavsko gorovje pa
celinska.

Poledenitev v Skandinavskem gorovju je bila
obsežnejša kakor v Julijskih Alpah.

Julijske Alpe so preoblikovali manjši ledeniški
jeziki, Skandinavsko gorovje pa je pokrival
ledeniški pokrov (več 1000 m debel led, ki je s
svojo težo obrusil površje).

Julijske Alpe so bile poledenele do neke
nadmorske višine (do približno 1300 m), v
Skandinavskem gorovju pa je led segal do
morja.

Celinski ledeniki so v Skandinavskem gorovju
površje bolj uravnali, gorski ledeniki pa so
povečali relativne višine, poglobili doline,
priostrili vrhove.

V Skandinavskem gorovju so ledeniki
oblikovali drugačen relief (fjelli, fjordi) kakor v
Julijskih Alpah (U doline, ledeniške doline,
priostreni vrhovi).

2

Naloga Točke Rešitev
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Dodatna navodila

2

Dodatna navodila

dve od:
Za dve pravilni rešitvi 2 točki,

Dostop do fjordov po strmih pobočjih je zelo
za eno 1 točka.
težaven in zahteven.

Ob obalah fjordov ni veliko prostora za gradnjo
prometnic.

Gradnja mostov čez fjorde je finančno in
tehnično zahtevna.

Promet je preredek, da bi bilo gospodarno
povsod graditi mostove.

V primerjavi z vožnjo po cesti ob fjordu prevoz
s trajektom lahko skrajša pot (je cenejši).

Fjordi segajo v notranjost težko prehodne
pokrajine in so za prometno povezanost zelo
pomembni.

Norveško morje ne zaledeni in tako vse leto
omogoča prometno dostopnost v notranjost.

8
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Evropa 2
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2





C in F (Španija)
A in E (Italija)
B in D (Grčija)

Naloga Točke Rešitev
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2

1

1

1

1

Skupaj

2

Dodatna navodila

Dodatna navodila

ena od:

Ker so pod vplivom azorskega
anticiklona/maksimuma.

Ker so pod vplivom visokega zračnega pritiska
(tlaka).

Naloga Točke Rešitev

27

Dodatna navodila

ena od:

oceansko podnebje

atlantsko podnebje

namorsko podnebje

Naloga Točke Rešitev

26

Za šest ali pet pravilnih rešitev
2 točki, za štiri ali tri 1 točka.

Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za
eno 1 točka.

Naloga Točke Rešitev

25

Dodatna navodila

Vpliv temperatur
ena od:

Pozimi je v Južni Evropi dovolj toplo, da lahko
uspevajo kulturne rastline.

Zaradi visokih temperatur in velikega
izhlapevanja je poleti večja sušnost.
Vpliv padavin

Poleti je za večino kulturnih rastlin presuho,
zato je bolj smiselno, da zemlja počiva poleti.

Dodatna navodila

M121-501-1-3M
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Naloga Točke Rešitev
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1

1

Skupaj

ena od:

Ljudje so s terasami zaščitili prst pred erozijo.

S terasiranjem zadržujejo vlago v prsti.

Pridobili so ravne obdelovalne površine.

Na terasah je debelejša prst.

Zaradi lažjega obdelovanja zemlje.
ena od:

Zemlje ni mogoče obdelovati strojno.

Uvajanje sodobnejših načinov obdelave
zemlje (huerte).

Ročno obdelovanje, pomanjkanje delovne sile,
izseljevanje.

Skromni dohodki, mladi se raje zaposlujejo v
nekmetijskih dejavnostih.

Samooskrbno, ekstenzivno kmetijstvo daje
premalo zaslužka.

2

Skupno število točk IP 1: 50

Dodatna navodila

10
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IZPITNA POLA 2
Obča geografija – Geografija Slovenije in Madžarske
Obča
Naloga Točke Rešitev

1

2

štiri od:
reke (tekoče vode, hidroenergija, vodna
energija, voda)

veter (vetrna energija, moč vetra)

sonce (sončeva/sončna energija)

les

biomasa (energija biomase)

bioplin

geotermalna energija (energija zemeljske
notranjosti, termalni vrelec / izvir)

valovanje

plimovanje (bibavica)

morje


Naloga Točke Rešitev

2

2

dve od:
odvisna od stalnosti vetra

odvisna od moči vetra

draga gradnja

veliko vetrnic za sorazmerno malo energije
(majhen izkoristek)

velik poseg v okolje

nevarna za ptiče


Naloga Točke Rešitev

3

1

1

Skupaj

Za štiri različne pravilne rešitve
2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Dodatna navodila

Za dve pravilni rešitvi 2 točki,
za eno 1 točka.

Dodatna navodila

ena od:

premog

črni premog

rjavi premog

lignit
ena od:

Uporabljati so začeli okolju prijaznejše
energijske vire.

Uporabljati so začeli energijske vire, ki so
cenejši za pridobivanje.

Uporabljati so začeli energijske vire, katerih
prevoz je cenejši.

Uporabljati so začeli nafto.

Zaradi sodobnejše tehnologije industrija ni več
tako energetsko potratna.

Iznašli so dizelski motor ali motor z notranjim
izgorevanjem.

Uporabljati so začeli vire z višjo energijsko
vrednostjo.

2

Naloga Točke Rešitev

4

Dodatna navodila

2






B
D
A
C

Dodatna navodila

Za štiri pravilne rešitve 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.

M121-501-1-3M
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Naloga Točke Rešitev

5

1

Dodatna navodila

ena od:
postindustrijska (stopnja, faza, družba,obdobje)

poindustrijska (stopnja, faza, družba, obdobje)

informacijska (stopnja, faza, družba, obdobje)
ena od:

Velika avtomatizacija proizvodnje, zato manjša
potreba po delovni sili.

Tehnološko naprednejša industrija, zato
manjša potreba po delovni sili.

Delovno intenzivna industrija se seli v manj
razvite države.

Čedalje večji pomen terciarnih (storitvenih)
dejavnosti.

Zaradi dviga življenjskega standarda se veča
pomen terciarnih (storitvenih) dejavnosti.


1

Skupaj

2

Slovenija 1
Naloga Točke Rešitev

6

1



Naloga Točke Rešitev

7

1

ena od:
gozdna meja

zgornja gozdna meja

drevesna meja

zgornja drevesna meja

meja iglastega gozda
ena od:

Gozdna meja je v alpskih pokrajinah višja
(1600 do 1900 m).

Na visokih planotah dinarskokraških pokrajin
je gozdna meja nižja (1450 do 1600 m).

Večina dinarskokraških planot je z gozdom
poraščenih do vrha.

Na gozdni meji v alpskih pokrajinah uspevata
smreka in macesen.

Na gozdni meji dinarskokraških pokrajin je
bukev.

Na drevesni meji v alpskih pokrajinah sta
smreka in macesen.

Na drevesni meji dinarskokraških pokrajin je
smreka.


1

Skupaj

2

Dodatna navodila

matična podlaga
Dodatna navodila

12
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8

1

Dodatna navodila

ena od:
rendzina

rjava pokarbonatna prst (pokarbonatna,
kalkokambisol)

kamnišče (litosol)
ena od:

Rendzina: plitva prst / skalovita prst / skeletna
prst / humusna prst / nastala na karbonatni
osnovi / bogata s karbonati / ima nevtralno do
bazično reakcijo / na strmih pobočjih jo
poraščajo gozdovi.

Rjava pokarbonatna prst: iz profila so izprani
karbonati / ilovnata prst / plitva prst / žepasta
prst / ima rjav horizont / nastala na živoskalni
osnovi iz apnenca in dolomita / v glavnem jo
porašča gozd / kjer je debelejša, je primerna
za travnike in tudi njive.

Kamnišče: razpadla kamnina – grušč / zelo
skeletna prst / malo hranil in humusa / sušna
prst / porašča jo pionirsko rastlinstvo / slabo
poraščena.


1

Skupaj

2

Naloga Točke Rešitev
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3







karbonatne
Savinji
silikatne
Muri
kisla

Naloga Točke Rešitev

10

1





1

Za pet pravilnih rešitev 3 točke, za
štiri ali tri 2 točki, za dve 1 točka.

Dodatna navodila

Obpanonske (Subpanonske) pokrajine
Za dve pravilni rešitvi 1 točka.
(makroregije) / Subpanonska Slovenija
Obmediteranske (Submediteranske) pokrajine
(makroregije) / Submediteranska Slovenija /
Obsredozemske pokrajine

Naloga Točke Rešitev

11

Dodatna navodila

ena od:

Načrtno so pogozdovali z iglavci.

Smreko so umetno zasajali zaradi večjega
prirasta in gospodarske koristi.

Smreko so sadili tudi tam, kjer naravno ne
uspeva.

(Rdeči) bor se je marsikje razširil na
osiromašene in degradirane površine.

S (črnim) borom so načrtno pogozdovali
kraške goličave.

Bolj so krčili gozdove na nižjih nadmorskih
višinah, kjer so boljši pogoji za bivanje in
kmetijstvo.

Dodatna navodila

M121-501-1-3M
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Slovenija 2
Naloga Točke Rešitev

12

2

tri od:

promet / prometne povezave / infrastruktura

kulturno-zgodovinski objekti (kulturna
dediščina)

namestitvene zmogljivosti

športni objekti

turistična infrastruktura

kulturne (druge) prireditve

gostinska ponudba (kulinarična ponudba)

založene trgovine

oskrba

urejena okolica

rekreativne dejavnosti (objekti)

zabavne dejavnosti (objekti)

prepoznavnost

reklama (oglaševanje)

varnost / politična stabilnost

kapital

znanje

Naloga Točke Rešitev

13

1

ena od:

slabše (omejene) možnosti za razvoj drugih
gospodarskih dejavnosti

slabše (omejene) možnosti za zaposlitev

vse več obiskovalcev na teh območjih

večje potrebe po turistični ponudbi

večje povpraševanje po preživljanju prostega
časa v naravnem okolju

omogoča dodaten vir zaslužka

Naloga Točke Rešitev
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2





DA
NE
NE

Dodatna navodila

Za tri pravilne rešitve 2 točki, za
dve 1 točka.

Dodatna navodila

Rešitev, ki se nanašajo samo na
zaslužek ali dobiček, ne
upoštevamo.

Dodatna navodila

Za tri pravilne rešitve 2 točki, za
dve ali eno 1 točka.

14
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15

3

A
Ime kraja, ena od:

Kranjska Gora

Rateče

Podkoren
Oblika turizma, ena od:

zimsko-športni

gorski

zimski

rekreativni

planinski (pohodništvo)

smučarski

izletniški
B
Ime kraja, ena od:

Čatež

Čatež ob Savi

Čateške toplice
Oblika turizma, ena od:

zdraviliški (termalni)

kopališki

doživljajski

celoletni
C
Ime kraja:

Portorož
Oblika turizma, ena od:

obmorski (morski)

obalni

zdraviliški

navtični

kopališki

igralniški

poletni

kongresni

Dodatna navodila

Za šest ali pet pravilnih rešitev
3 točke, za štiri ali tri 2 točki, za
dve 1 točka.

M121-501-1-3M
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2

ena od:

Zaradi možnosti zaposlovanja v turizmu je
selitveni (migracijski) saldo pozitiven.

Zaradi možnosti zaposlovanja v turizmu se
prebivalstvo priseljuje.

Zaradi potreb po delovni sili v turizmu je večje
priseljevanje.

Zaradi možnosti zaposlovanja v turizmu je
manjše odseljevanje prebivalstva.

Priseljevanje sezonskih priseljencev poleti za
delo v turizmu.
ena od:

Delež zaposlenih v primarnem in
sekundarnem sektorju je manjši zaradi
zaposlovanja v turizmu (in drugih dejavnostih
terciarnega sektorja).

Prebivalstvo je začelo opuščati kmetijstvo in
druge primarne (sekundarne) dejavnosti
zaradi zaposlovanja v turizmu.

Delež zaposlenih v terciarnem sektorju se
povečuje, v drugih dveh pa se zmanjšuje.

Zaradi priseljevanja se povečuje delež
aktivnega prebivalstva.

Dodatna navodila

Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki,
za eno pojasnitev ali samo dva
opisa 1 točka.

Magyarország 1 / Madžarska 1
Nal.

Točke Odgovor

17



2




tengeri üledékek / morske usedline
Za tri pravilne odgovore 2 točki, za
folyami hordalékok / rečni nanosi (prod, pesek) dva 1 točka.
szél által szállított üledékek / vetrne usedline
(puhlica, pesek)

Nal.

Točke Odgovor

18



2






Nal.

19

1

Skupaj

I/P
I/P
I/P
I/P
N/N

Točke Odgovor

1

2

Dodatna navodila

eden od:

a hosszú aszályok miatt / dolgotrajna suša

túlzott talajművelés / pretirana izraba tal

nagy lepusztulás / velika erozija

műtrágya és permetszerek, gyomirtó
használata / uporaba umetnih gnojil in őkropiv,
pesticidov

öntözés / namakanje ali

erdősítés / pogodovanje ali

fa ültetése / saditev dreves ali

ökol. mezőgazdaság / ekološko kmetijstvo ...

Dodatna navodila

Za pet ali štiri pravilne odgovore 2
točki, za tri ali dva 1 točka.

Dodatna navodila

16

M121-501-1-3M

Nal.

Točke Odgovor

20

1



akác / akacija

1



a szétterjedt gyökérzet még inkább kiszárítja a
földet / razširjene korenine še dodatno izsušijo
zemljo

Skupaj

Nal.

21

Dodatna navodila

2
Točke Odgovor

2

Dodatna navodila

eden od:
a szél erejének csökkentése / zmanjša moč
vetra

kevesebb szerencsétlenség az utakon, mert a
szél nem csökkenti annyira a láthatóságot /
manj prometnih nesreč

kisebb erozió / manjša erozija

madarak élőhelye / življ. prostor ptic


Magyarország 2 / Madžarska 2
Nal.

22

Točke Odgovor

1

eden od:
csaknem 2/3 / skoraj 2/3

kb.66% –tól 70%-ig / od 60 do 70 %


Nal.

Točke Odgovor

23



1



Budapesti agglomeráció / Budimpeštanska
aglomeracija
Miskolci agglomeráció / Aglomeracija Miskolc

Nal.

Točke Odgovor

24



2





Točke Odgovor

25





Dodatna navodila

Za dva pravilna odgovora 1 točka.

Dodatna navodila

Dunántúli- középhegység
Za tri pravilne odgovore 2 točki, za
Északi- középhegység / Észak-magyarországi- dva 1 točka.
középhegység
Alföld

Nal.

2

Dodatna navodila

Dodatna navodila

7,8%
Za tri pravilne odgovore 2 točki, za
690.000–700.000 foglalkoztatott / zaposlenih
dva 1 točka.
Negatív jövőképet vázol / Predvideva negativno
prihodnost

M121-501-1-3M

Nal.

26

Točke Odgovor

2

2

Skupaj

17

dva od:

városnövekedés / večanje mesta

panelházak / stolpnice

a régi épületeket lerombolják / stare zgradbe
večinoma porušijo

új lakónegyedek épülnek körülöttük / okrog njih
rastejo nove stanovanjske četrti

növekvő forgalom / povečan promet

magasabb szennyezettség/ večje
onesnaževanje

népsűrűség / gostota prebivalstva

több víz és áramfogyasztás / večja poraba
vode in el. energije

bűnözés/ kriminal

az élőhelyek csökkenése / izpodrivanje rastl. in
živalskih vrst

deagrarizáció / deadrarizacija

két megoldást javasol a kiválasztott negatív
megoldások megszüntetésére /predlaga dve
rešitvi za odpravo izbranih negativnih posledic

4

Skupno število točk IP 2: 50

Dodatna navodila

