
Poleg vsakega pravilnega odgovora se nahaja stran v knjigi Planinska šola, 
kjer je odgovor. 
 
PONIKVA 2012 – vprašanja za kategorijo A: 
 
 
1. Slovensko planinsko društvo(SPD) je bilo ustanovljeno ?                  _________ 
 
 c)  1893                      (str. 17) 
 
2. Povprečna nadmorska višina Slovenije je?             _________ 
     
 a)  557 m                    (str. 125) 
 
3. Planinski srobot ima?                 _________ 
 
 c)  velike modre cvetove                 (str. 149) 
 
4. Za pomoč pri določanju smeri neba so lahko tudi lege mravljišč, ki so?  _________ 
                                                                                                                                  
 b)  na sončnih predelih, to pomeni da so obrnjena  

      približno proti jugu        (str. 176) 
 
5. Medsebojna razdalja do našega predhodnika pri hoji v koloni naj bo?     _________ 
 
 c)  vsaj meter oziroma tri do štiri korake             (str. 279) 

 
 
PONIKVA 2010 – vprašanja za kategoriji B in F: 
 
1. Prva gorska reševalna postaja v Kranjski gori je bila ustanovljena?      _________ 
 
 b)  1912                                                         (str. 17) 
 
2. Šok pomeni?                                                          _________ 
 
 b)  odpoved krvnega obtoka               (str. 87) 
 
3. Planinski zajec ima?                                    ________ 
 
 c)  krajše uhlje in bolj čokato telo kakor poljski                              (str. 144) 
 
4. Zahtevne markirane poti na planinskih kartah so označene z?         _________ 
 
 b) z rdečo pretrgano črto                                           (str. 186) 
 
5. V planinstvu velja splošen normativ, da se v uri dvignemo za?        _________ 
  
           a)  300 do 400 metrov                                                                               (str. 278) 

 



PONIKVA 2012 – vprašanja za kategorije C, Č, D in E: 
 
1. Možganska kap je posledica nenadno zmanjšanega dotoka  
      krvi v možgane. Bolnika?                                                           _________ 
 
 c) namestimo v udoben položaj (če je nezavesten na bok),  
          preverjamo stanje dihanja  in cirkulacije , pokličemo reševalce. (str. 97) 
 
2. Gričevje kot morfološki tip površja v Sloveniji je vzpeto površje?    _________ 
 
 b) z višinskimi razlikami med slemeni in dolinami do največ 200m (str. 124) 
 
3. Skupek vseh dejavnikov nežive narave v nekem prostoru   

imenujemo življenjski prostor ali?                                                           _________ 
   
 c)  biotop                                            (str. 145) 
 
4. Meridianska konvergenca se imenuje kot med?                 _________ 
 
 b)  geografskim in projekcijskim severom         (str. 181) 
 
5. Pri hoji navzdol z derezami je na začetku koraka kot med  
      derezo in pobočjem?                                                                     _________ 
 
 a)  manjši od 20°                                                                       (str. 299) 
 


