Vprašanja iz DODATNE LITERATURE (B,F,G2)
IME EKIPE: ____________________________________________

KATEGORIJA:________

PD/OŠ: _______________________________________________
Odgovarjate tako, da obkrožite črko pred možnim odgovorom oziroma napišete odgovor na črto.
Vsak pravilen odgovor je vreden +5 točk, vsak nepravilen pa -5 točk, če ne odgovorite je to 0 točk.
11. V libojskem premogovniku so začeli kopati premog:
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a) prej kakor v zabukovškem
b) istega leta kakor v zabukovškemu
c) kasneje kakor v zabukovškem
2. Najhujša rudniška nesreča v zabukovškem rudniku se je zgodila:
a) po drugi svetovni vojni
b) pred drugo svetovno vojno
c) pred prvo svetovno vojno
3. V 21. stoletju je pridelava hmelja razširjena po vseh celinah, severno in južno od ekvatorja,
med:
-5 0 +5
a) 34. in 53. vzporednikom
b) 35. in 55. Vzporednikom (str.4 )
c) 30. in 55. vzporednikom.
4. V obdobju najhitrejše rasti rastlina hmelja prirašča tudi več kot:
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a) 15 centimetrov na dan
b) 10 centimetrov na dan
c) 25 centimetrov na dan. (str.5 )
5. Hmeljevina je:
a) zmes hmeljnih storžkov, pripravljena za varjenje piva
b) ostanek zelene mase rastlin hmelja, ki ostane po strojnem obiranju storžkov (str.9 )
c) zelena masa rastlin hmelja.
SKUPNO točk:

_________

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

Vprašanja iz PLANINSKE ŠOLE (B,F,G2)
IME EKIPE: ____________________________________________

KATEGORIJA:________

PD/OŠ: _______________________________________________
Odgovarjate tako, da obkrožite črko pred možnim odgovorom oziroma napišete odgovor na črto.
Vsak pravilen odgovor je vreden +5 točk, vsak nepravilen pa -5 točk, če ne odgovorite je to 0 točk.
1. Prvi planinski vodnik- Vodnik za Savinjske Alpe in najbližjo okolico, je izšel leta 1894. Napisala
sta ga:
-5 0 +5
a) Fran Kocbek in Johaness Frischauf
b) Rudolf Badjura in Fran Kocbek
c) Fran Kocbek in Miha Kos. (PŠ 2011 str.25)
2. V okviru Planinske zveze Slovenije deluje Planinsko učno središče v Bavšici, ki je bilo ustanovljeno:
-5 0 +5
a) 1980 (PŠ 2011 str.38)
b) 1991
c) 1999.
3. Kateri od dveh pravih planinskih prebivalcev živi višje v gorah, nad zgornjo gozdno mejo:
-5 0 +5
a) kozorog (PŠ 2011 str.161)
b) gams.
4. V izhodišču zelo zahtevne poti, pri kateri je uporaba rok nujno potrebna in kjer nam varovalne
naprave omogočajo prehod težjih mest, je na tabli opozorilo 'ZELO ZAHTEVNA POT'. Na novih
smernih tablah je pred imenom poti vgraviran še:
-5 0 +5
_trikotnik s klicajem_(PŠ 2011 str.172)
5. V gorah nas včasih preseneti posebna vrsta padavin- babje pšeno. To so:
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a) okrogla bela zrnca, snežinke, obdane z ivjem (PŠ 2011 str.232)
b) ledena zrnca, obdana z vodo.

SKUPNO točk:

_________

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

Vprašanja iz ORIENTACIJE (B,F,G2)
IME EKIPE: ____________________________________________

KATEGORIJA:________

PD/OŠ: _______________________________________________
Odgovarjate tako, da obkrožite črko pred možnim odgovorom oziroma napišete odgovor na črto.
Vsak pravilen odgovor je vreden +5 točk, vsak nepravilen pa -5 točk, če ne odgovorite je to 0 točk.
1. Izraz topografija pomeni:
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a) zemljepisje
b) krajepisje (PŠ 2011 str.186)
c) lepopisje
2. Meridianska konvergenca je kot:
a) med topografskim in magnetnim severom
b) med magnetnim in geografskim severom
c) med geografskim in projekcijskim severom (PŠ 2011 str.189)
3. DMR je:
a) nagib terena
b) digitalni model reliefa (PŠ 2011 str.193)
c) nadmorska višina
4. Povprečna vrednost zračnega pritiska na ravni morja je:
a) 913 mbar
b) 1115 mbar
c) 1035 mbar (PŠ 2011 str.198)
5. Kurvimeter je naprava za merjenje:
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a) krivih linij v naravi
b) krogov
c) krivih linij na karti (PŠ 2011 str.202)
SKUPNO točk:

_________

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

