Vprašanja iz DODATNE LITERATURE (C,Č,E,D,H)
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. Nahajališča premoga v središčnem delu Slovenije se razprostirajo v meri:

-5

0

+5

-5

0

+5

-5

0

+5

a) severozahod-jugovzhod
b) sever-jug
c) vzhod-zahod
2. Povprečna debelina premogovnega sloja v Libojah je:
a) okrog 7 metrov
b) do 3 metre
c) nad 10 metrov
3. Libojski premog so do separacije v Zabukovici prevažali :
a) s kamioni
b) s konjsko vprego
c) z žičnico
4. Površine hmeljišč v Sloveniji v zadnjih letih obsegajo od 1500-1700 hektarjev, kar predstavlja
okoli:
-5 0 +5
a) 1 % svetovnih površin hmeljišč
b) 3 % svetovnih površin hmeljišč (str.4 )
c) 5 % svetovnih površin hmeljišč.
5. Obkroži kombinacijo sort hmelja, ki si pravilno sledijo glede na čas spravila- od zgodnje do pozne:
-5 0 +5
a) Aurora- Savinjski golding- Dana
b) Savinjski golding- Celeia- Bobek
c) Savinjski golding- Aurora- Celeia. ( str.8 )
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 (C,Č,E,D,H)
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 priročnik Na planine je leta 1921 napisal:
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2. Delo Planinske zveze Slovenije je organizirano v okviru komisij. Naštej jih vsaj 5: -5
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+5

a) Fran Kocbek
b) Pavel Kunaver ( PŠ 2011 str.26 )
c) Rudolf Badjura.

_MLADINSKA, VODNIŠKA, ZA ŠPORTNO PLEZANJE, ZA ALPINIZEM, GOSPODARSKA, ___
_ZA PLANINSKE POTI, ZA VARSTVO GORSKE NARAVE, TURNO KOLESARSTVO__( PŠ 2011 str.38 ).
3. Planinski zajec je prebivalec alpskih predelov od gorskih gozdov do pasu večnega snega. Pozimi je
snežno bel, črne barve ostanejo le manjši predeli na:
-5 0 +5
a) konici repa
b) zadnjih šapah
c) konicah uhljev. ( PŠ 2011 str. 161 )
4. Čez Slovenijo potekata dve Evropski pešpoti. Poimenuj jih in zapiši od kod do kod potekata:
-5 0 +5
______E6 – OD BALTIKA DO JADRANA__________________________________________
______E7 - _OD ATLANTIKA DO ČRNEGA MORJA_______________________ ( PŠ 2011 str. 176 )
5. Na poletni dan, ob jasnem in vetrovnem vremenu, se nahajamo v kraju, ki leži na nadmorski višini
300 metrov in se po telefonu pogovarjamo s prijatelji, ki so pravkar prispeli na vrh Mrzle gore z
nadmorsko višino 2203 metrov. Razlika temperature zraka med našim krajem in vrhom Mrzle gore
predvidoma znaša:
-5 0 +5
a) 12,35 stopinj
b) 19,00 stopinj( PŠ 2011 str. 227 )
c)

9,50 stopinj.
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 (C,Č,E,D,H)
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. Če je SEVER kot 0° je ZAHODSEVEROZAHOD:
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a) 157,5°
b) 247,5°
c) 292,5° ( PŠ 2011 str. 182 )
2. Ekvidistančna projekcija ohranja:
a) pravilnost površin
b) pravilnost horizontalnih kotov in azimutov
c) pravilnost dolžin ( PŠ 2011 str. 189 )
3. Magnetna deklinacija v Sloveniji je (stanje januar 2011):

________2° 56 `_________________________( PŠ 2011 str. 197 )
4. Posodica višinomera, v kateri je razredčen zrak, se imenuje
a) raztezna posoda
b) Vidijeva doza ( PŠ 2011 str. 199 )
c) Vincijeva komora
5. Napaka v azimutu za 6° je na razdalji 500 metrov napaka za ?
a) 52 metrov ( PŠ 2011 str. 204 )
b) 156 metrov
c) 256 metrov

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

