
        EKIPA: _____________________ 
 
STESKA 2015 – vprašanja za kategorijo A: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 
 
1. Na Triglav so se prvič povzpeli ?                                                           _________  
 
 a)  1678 
 
 b)  1778 
 
 c)  1873   
 
 
2.  Karta je orientirana?               _________ 

 
 a)  kadar je na zgornjem robu karte kompas 
 
 b)  kadar se smer severa na karti ujema s smerjo juga v naravi 
 
 c)  kadar se smer severa na karti ujema s smerjo severa v naravi 
 
 

3. Katero telefonsko številko pokličemo ob nesreči?                              _________ 
  
 a)  113 
 
 b)  1188 
 
 c)  112 
 
 
4. Gorski apolon je?                                _________ 
 
 a)  hrošč 
 
 b)  ptič 
 
 c)  metulj 
 
 
5. Prvi postanek po začetku hoje naredimo po?                                               _________ 
 
 a)  5-10 minutah 
 
 b)  15-20 minutah 
 
 c)  10-15 minutah 
 
 
       SKUPNO  točk:            _________ 



        EKIPA: _____________________ 
 
STESKA 2015 – vprašanja za kategoriji B in F: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 
1. Navidezna smrt je stanje?       _________ 
 
 a)  ko delovanje dihanja in srca popolnoma preneha 
 
 b)  ko je dihanje in delovanje srca tako neznatno, da ga s  

     svojimi čutili ne moremo zaznati 
 
 c)  pri katerem tudi oživljanje nič ne pomaga 
 
 
2. Alpski ravnini v Sloveniji sta?      _________ 
 
 a)  Savinjska in Savska ravan 
 
 b)  Savinjska dolina in Gorenjska 
 
 c)  Prekmurje in Ptujsko polje 
 
 
3. Endemiti so?         _________ 
 
 a)  vrsta gorskih plazilcev 
 
 b)  rastlinske vrste, ki so razširjene samo na določenih večjih 
       ali manjših območjih 
 
 c)  rože s svetlo rumenimi cvetovi 
 
 
4. Reambulacija nam pove?        _________ 
     
 a) odstopanje »pravega« severa od magnetnega 
 
 b) kdaj je bila karta natisnjena 
 
 c) kdaj je bila karta zadnjič posodobljena 
 
 
5. Zimske markacije so?        _________ 
 
 a)  4 do 5 m visoki jekleni drogovi opremljeni s smernimi puščicami 
 
 b)  2 do 3 m visoki leseni stebri z vetrnico 
 
 c)  snežaki z rokami v pravilni smeri 
 
 
       SKUPNO   točk:              _________ 



        EKIPA: _____________________ 
 
STESKA 2015 – vprašanja za kategorije C, Č, D in E: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 
1. Možganska kap je posledica nenadno zmanjšanega dotoka 

krvi v možgane. Bolnika?                                                         ______                        
      

a. pustimo nekaj minut ležati s privzdignjenim vznožjem.  
Ko postane spet rožnat lahko  vstane. 

 
b. potrebuje zadosti tekočin (čaj), mirovanje in zdravniški  
pregled. Potreben je ustrezen prevoz v dolino. 

 
c. namestimo v udoben položaj (če je nezavesten na bok),  
preverjamo stanje dihanja in cirkulacije, pokličemo reševalce. 

 
2. Gričevje kot morfološki tip površja v Sloveniji je vzpeto površje?           ________ 
 
 a)  z višinskimi razlikami med slemeni in dolinami od 200 m do gozdne meje 
 
 b)  z višinskimi razlikami med slemeni in dolinami do največ 200 m 
 
 c)  z višinskimi razlikami med slemeni in dolinami do največ 300 m 
 
3. Skupek vseh dejavnikov nežive narave v nekem prostoru   

 imenujemo življenjski prostor ali?                                                                 ________ 
                                                                                      

 a)  ekosistem  
      
 b)  biocenoza 
 
 c)  biotop 
 
4. Meridianska konvergenca se imenuje kot med?     ________ 
 
 a)  geografskim in magnetnim severom 
 
 b)  geografskim in projekcijskim severom 
 
 c)  projekcijskim in magnetnim severom 
 
5. Pri hoji navzdol z derezami je na začetku koraka kot med  
      derezo in pobočjem?                                                                                      _________ 
  

a)  manjši od 20° 
 
 b)  med 20° in 30° 
 

b) 30°  
 
 
       SKUPNO  točk:               _________ 


