Ime ekipe:___________________________________________

Test B, F

PD/OŠ:_________________________________________________

Pred vami je teoretičen del tekmovanja. Test je sestavljen iz različnih tipov nalog. Pravilno
rešena naloga se točkuje s 5 točkami, nepravilna paz -5, nerešena naloga pa z 0. Vaši
odgovori naj bodo kratki, zapišite jih na podane črte. Veliko sreče pri reševanju!

1. Dogodke razvrsti kronološko od najstarejšega do najmlajšega.

a.) Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in
Lovrenz Willomitzer opravijo prvi dokumentiran
vzpon na Triglav.
b.) Ustanovljen je bil prvi Mladisnki odsek.
c.) Osvojen je bil prvi osemtisočak (Anapurna I,
8078 m).
č.) Posnet je bil prvi slovenski celovečerni film V
kraljestvu Zlatoroga.

5 0 -5

1.__a__
2.__č__
3.__b__
4.__c__

Planinska šola, str. 21

2. Obkroži pravilne odgovore:

5 0 -5

a) Magnetna igla na kompasu vedno kaže proti mehanskemu jugu.
b) Azimut je kot med geografskim severom in izbrano smerjo, merjen v smeri
urinega kazalca.
c) Kartografski znaki so dogovorjeni znaki, ki na kartah prikazujejo različne
objekte in pojave v pokrajini.
d) Na kartah rjava barva prikazuje relief.

3. Glede na izvor je krvavitev lahko:
Iz vene
____________________________

Planinska šola, str. 204,
211, 199

5 0 -5
Planinska šola, str. 100

Iz arterije
____________________________
Iz srca
____________________________

Zaradi dvoumnosti
vprašanja smo tu vse
nepravilne in nepopolne
odgovore točkovali z 0
točkami.

Iz kapilare
____________________________
mešana
____________________________

4. Poimenuj topografske znake na sliki:

5 0 -5
Planinska šola, str. 198

Zelo zahtevna
markirana
planinska pot

Vodohran – cisterna Slovenska planinska pot
(transferzala)

5. Oblaki, ki so slojasti, razpotegnjeni v posamezni plasti ozračja in so v vodoravni
smeri zelo razsežni, se imenujejo:
5 0 -5
a) Stratusi

Planinska šola, str. 238

b) Nimbostratusi
c) Kumulonimbusi
d) meglice

6. Prva pomoč so ukrepi, ki jih izvedemo pri poškodovanem ali obolelem pred
prihodom medicinsko usposobljenih strokovnjakov. Edino vodilo, ki se ga moramo držati ob
izvajanjem prve pomoči je, da moramo ravnati tako, da ponesrečencu ne škodimo. V tabeli
so podane 3 trditve, za vsako obkroži pravilni odgovor.
5 0 -5
Navidezna smrt je stanje, ko je
dihanje in delovanje srca tako
neznatno, da ga s svojimi čutili ne

Drži

Ne drži

Planinska šola, str. 85,
83, 85

moremo več zaznati.
Ko pristopimo k ponesrečencu,
najprej poskrbimo za njegovo
Drži
varnost.
Ko oskrbimo vse potrebno, moramo
ponesrečenca zavarovati pred
Drži
mrazom, vetrom, dežjem, včasih
celo pred soncem.

Ne drži

Ne drži

7. Naštej 3 endemite, ki jih najdemo v Sloveniji.

5 0 -5

Zoisova zvončica, kranjski jeglič, kratkodlakava popkoresa, rebrinčevolistna hladnikija, soška
smiljka...
Planinska šola, str. 160,
Človeška ribica, črni močeril, horvatova kuščarica,
http://www2.arnes.si/~osmborm5s/
izdelki/200405/ekodan/html/
soška postrv...
endemiti.html
(Upoštevamo vse odgovore, ki veljajo kot endemiti
http://www.vsvo.si/images/pdf/
2014010934_DIPLOMSKA_NALOGA_K
in jih najdemo v Sloveniji.)
ASNIK_-_PDF_OBLIKA.pdf

8. Azimut (imenovan tudi “geografski azimut”) je kot med geografskim severom in
izbrano smerjo, merjen v smeri urinega kazalca. S čim ga lahko izmerimo (možna sta dva
načina merjenja, ki ju napiši na dani črti).
5 0 -5
V naravi s kompasom
__________________
Na karti s kotomerom/geotrikotnikom
__________________

Planinska šola, str. 211

9. Zunanjo plast pri osebni opremi sestavljajo:

5 0 -5
Planinska šola, str. 286

a) jopa, pulover, zunanje hlače, kapa, rokavice in protektorji
b) kapa, rokavice, čelada, gamaše, čevlji

c) nepremočljiva jakna, zunanje hlače, gamaše, kapa, rokavice in protektorji
10. Kateri vrh je v grbu Planinske zveze?
Jalovec
_______________

5 0 -5
Planinska šola, str. 38

11. Vrhove razvrsti od najvišjega do najnižjega:

5 0 -5

1 Škrlatica
____
4 Snežnik
____
3 Krn
____
5 Kum
____
2 Ojstrica
____

12. Obkroži subjektivne nevarnosti, ki jih lahko srečamo v gorah:
a) Močna sončna svetloba
b) Pomanjkljiva telesna pripravljenost

5 0 -5

Planinska šola, str. 251,
252

c) Neprimerna priprava in izvedba ture
d) Mokro listje
e) Slaba obutev

13. Kaj je gruščnati tok?
a) Tok drobnega gradiva, nasičenega z vodo.

5 0 -5
Planinska šola, str. 144

b) Je počasno, za oči neopazno gibanje.
c) Tok pretežno grobozrnatega gradiva, nasičenega z vodo.

14. Tematske karte se delijo v tri sklope:
a) vojaške karte, orientacijske karte, planinske karte

5 0 -5
Planinska šola, str. 193

b) naravnogeorafske karte, družbenogeografske karte, tehnične karte/načrti
c) vojaške karte, tehnične karte/načrti, orientacijske karte

15. Katera merila poznamo:
a) neposredno, linearno, numerično
b) številčnejše, ravno, opisovno
c) grafično, opisno, mersko

5 0 -5
Planinska šola, str. 196

Test C, D, E:

Ime ekipe:___________________________________________

Test C

PD/OŠ:_________________________________________________

Pred vami je teoretičen del tekmovanja. Test je sestavljen iz različnih tipov nalog. Pravilno
rešena naloga se točkuje s 5 točkami, nepravilna paz -5, nerešena naloga pa z 0.Vaši
odgovori naj bodo kratki, zapišite jih na podane črte. Veliko sreče pri reševanju!

1. Dogodke razvrsti kronološko od najstarejšega do najmlajšega:

5 0 -5

Planinska šola, str. 238
a.) Izhajati začne Planinski vestnik.

1.__a __
2.__b__
3.__č__
4.__c__

b.) Izveden je prvi slovenski tečaj za gorske
vodnike.
c.) Ustanovljena je prva gorska reševalna
postaja v Kranjski gori.
č.) Drenovci brez vodnika preplezajo Severno
Triglavsko steno.

2. Nariši topografske znake:
Podzemna jama
brez vode:

Vodohran – cisterna

5 0 -5
Cerkev z dvema
zvonikoma:

Planinska šola, str. 198,
https://
www.yumpu.com/xx/
document/read/
44353262/topografskiznaki

3. Oblaki, ki so raztrgani zaradi močnih vetrov in njihovega striženja, se imenujejo:
5 0 -5
a) stratusi

Planinska šola, str. 238

b) kumulusi
c) cirusi
d) fraktusi
4. Oprema planinca se deli na tehnično, osebno in drugo opremo. V nadaljevanju so
trditve, ki se nanašajo na opremo. Obkrožite ali naslednje trditve držijo oz. ne držijo.
5 0 -5
Klinična smrt je stanje, ko je dihanje
in delovanje srca tako neznatno, da
Drži
ga s svojimi čutili ne moremo več
zaznati.
GRZS je samostojna, poklicna,
nepridobitna
in
humanitarna
Drži
organizacija javnega pomena, ki so jo
15.5. 2006 ustanovila društva GRS.
Protektorji so nepogrešljiv del
Drži
poletne opreme.

Ne drži

Planinska šola, str. 85,
123, 287

Ne drži

Ne drži

5. Katere tri tehnike določanja položaja s sistemom GPS poznamo?

5 0 -5

Planinska šola, str. 209
Avtonomno določanje pozicije
____________________________
Diferencialni GPS
____________________________
Diferencialno merjenje faze
____________________________

6. Konformne projekcije so projekcije, ki:

a) ohranjajo pravilnost horizontalnih kotov in azimutov
b) ohranjajo pravilnost površin
c) ohranjajo pravilnost dolžin

5 0 -5

Planinska šola, str. 195

7. Pretvorite geografske koordinate λ = 14° 03´ 09´´ iz oblike nn° nn´ nn´´ v obliko
n,nnnnnn°.
5 0 -5
14° +3’/60 + 09’’/3600 =
14,0525°
____________________________

8. Kolikšno razdaljo prehodimo v 23 minutah, če hodimo s hitrostjo 3 km/h?
5 0 -5
(23min/60)*3 = 1.15km
____________________________

9. Kako oživljamo dojenčka:

5 0 -5
Planinska šola, str. 94

a) z dvema prstoma
b) z defibrillatorjem (AED)
c) z dvema rokama
10. Na olimpijskih igrah Tokio 2020 bosta Slovenijo v športnem plezanju zastopali:
5 0 -5
a) Janja Gambret in Lučka Rakovec
b) Janja Gambret in Mina Markovič
c) Janja Gambret in Mia Krampl
11. Dopolnite:
Andrejev dom na Slemenu
__________
Vogarju
Kosijev dom na _________
Lisci
Tončkov dom na _________

5 0 -5

12. Vrhove razvrsti od najnižjega do najvišjega:

5 0 -5

5 Razor
____
2 Ratitovec
____
3 Bavški Grintavec
____
1 Porezen
____
4 Dolkova špica
____

13. Kdaj in kje se je zgodila prva znana nesreča pri nas?
1576, Stari grad
_________________________

5 0 -5
Planinska šola, str. 118

14. Erozija, pri kateri voda, združena v curke, vrezuje erozijske žlebiče (do 30 cm
globoke in več metrov dolge vdolbine v pobočju), se imenuje:
5 0 -5
a) površinsko spiranje
b) jarkovna erozija
c) žlebična erozija
16. Katerega leta je v Alpah nastala prva markirana pot?

5 0 -5
Planinska šola, str. 179

a)1879
b)1878
c)1897
17. Naštejte tri alternativne predstavitve reliefa ob plastnicah:
senčenje
____________________________
šrafiranje
____________________________
barve
____________________________

5 0 -5

Planinska šola, str. 201

Ime ekipe:___________________________________________

Test A

PD/OŠ:_________________________________________________

Pred vami je teoretičen del tekmovanja. Test je sestavljen iz različnih tipov nalog. Pravilno
rešena naloga se točkuje s 5 točkami, nepravilna paz -5, nerešena naloga pa z 0.Vaši
odgovori naj bodo kratki, zapišite jih na podane črte. Veliko sreče pri reševanju!

1.Dogodke razvrsti kronološko od najstarejšega do najmlajšega:

a)Ustanovljena je bila Planinska zveza
Slovenije.
b.) Izhajati je začel Planinski vestnik.
c.) Posnet je bil prvi slovenski celovečerni film V
kraljestvu Zlatoroga.
č.) Osvojen je bil najvišji vrh Evrope (Elbrus,
5642).

Planinska šola, str. 21

1.__č__
2.__a__
3.__b__
4.__c__

2. Naštej vrste markacij, ki jih poznamo v Sloveniji:
Knafelčeva markacija
____________________________
Zimska markacija
____________________________
Evropska pešpot
____________________________

5 0 -5
Planinska šola, str. 179,
180, 181

3. Naštej 5 stvari, ki sestavljajo zunanjo plast pri osebni opremi:
(nepremočljiva) jakna
____________________________
Zunanje hlače
____________________________
kapa
____________________________

5 0 -5

5 0 -5

Planinska šola, str. 286

rokavice
____________________________
protektorji
____________________________
gamaši
____________________________

4. Nariši topografske znake.
Vodnjak:

5 0 -5

Slovenska planinska
Zelo zahtevna
pot:
markirana planinska
pot:

5. Obkroži goro, ki se nahaja v Karavankah:

Planinska šola, str. 198

5 0 -5

a) Triglav
b) Krn
c) Košuta
d) Mangart
e) Grintovec

6. Prva pomoč so ukrepi, ki jih izvedemo pri poškodovanem ali obolelem pred
prihodom medicinsko usposobljenih strokovnjakov. Edino vodilo, ki se ga moramo držati ob
izvajanjem prve pomoči je, da moramo ravnati tako, da ponesrečencu ne škodimo. V tabeli
so dane 3 trditve, za vsako obkroži pravilni odgovor.
5 0 -5
Ko oskrbimo vse potrebno, moramo
ponesrečencu zavarovati pred
Drži
mrazom, vetrom, dežjem, včasih
celo pred soncem.
Zunanja masaža srca in umetno
Drži
dihanje je v razmerju 30:2.

Ne drži

Ne drži

Planinska šola, str. 91, 94

Podhlajenega
oživljamo
drugačen
način
nepodhlajenega.

na
kot Drži

Ne drži

7. Katere živali najdemo v naših Alpah:

5 0 -5

a) kozorog
b) ris
c) gams
d) svizec

8. Katere vrste kart poznamo:
Splošne geografske
__________________
tematske
__________________

9. Katere elemente samovarovalnega kompleta poznamo:

5 0 -5
Planinska šola, str. 192

5 0 -5

g) plezalni pas, plezalna čelada, samovarovalni komplet, zaščitne rokavice
h) plezalna čelada, samovarovalni komplet, dereze, cepin
i) plezalni pas, plezalna čelada, samovarovalni komplet, zaščitna očala, zemljevid,
Planinska šola, str. 291
prva pomoč

10. Kateri vrh je v grbu Planinske zveze?
Jalovec
_______________

11. Vrhove razvrsti od najvišjega do najnižjega:
4 Nanos
____
3 Snežnik
____
2 Krn
____
1
____Triglav

5 0 -5
Planinska šola, str. 38

5 0 -5

12. Obkroži črke pred pravilnimi odgovori.

5 0 -5

Planinska šola, str. 199,
a) Modra barva na zemljevidu prikazuje vodovje skupaj z imeni. 190, 196, 211
b) Mah raste na južni strani dreves ali skal, saj je tam vlaženje, ker zaradi senčne lege
sonce tja redkeje posije.
c) Merilo je razmerje med razdaljami na karti in dejanskimi razdaljami v naravi.
d) Azimut lahko izmerimo v naravi s kompasom ali na karti s kotomerom.
e) Pri orientaciji si lahko pomagamo z digitalno uro.
13. Kakšne kamnine poznamo.

5 0 -5

sedimentne
_______________________________________________
metamorfne
_______________________________________________
magmatske
_______________________________________________

Planinska šola, str. 140,
141, 142

14. Kateri izmed naštetih ne sodi med orientacijske pripomočke?

5 0 -5

a) žolna
b) kompas
c) višinomer
d) svetilka

15. Katera merila poznamo:

5 0 -5

a) neposredno, linearno, numerično merilo

Planinska šola, str. 196

b) številčnejše, ravno, opisovno merilo
c) grafično, opisno, številčno merilo

Tu sta pravilna oba
odgovora, za 5 točk je
bilo potrebno obkrožiti
enega izmed njiju.

