
                        PISNI TEST-KATEGORIJA  A 
                      -Savinjska liga, Zabukovica 17.11.2012- 

 
(vsak pravilen odgovor =+5 točk; vsak nepravilen odgovor =-5 točk;brez odgovora=0 točk)  
 

 

Ime ekipe:____________________________ 
 
1. Kakšne barve je zastava Planinske zveze Slovenije ? 
                                                                
a) rumena z znakom Planinske zveze Slovenije 
b) svetlo modre barve z znakom                                    +5        0        -5 
c) rdeče barve brez znaka  
 
 
2. Napiši smeri neba ! 
 

_______________ 
_______________                                                   +5        0        -5 

_______________ 
_______________ 
 
3. Kaj je kompas ? 
 
a) z njim lahko predvajamo glasbo  
b) z njim lahko merimo korake                                         +5        0        -5         
c) kompas je naprava s katero se orientiramo 
 na neznanem terenu  
 
 
4. Komu pravimo pravi planinski prebivalec ? 
 
a) gamsu in kozorogu  
b) zajcu in svizcu                                                               +5        0        -5         
c) ježu in sovi  
 
 
5. Najvišja gora v Sloveniji je ? 
 
a) Jalovec  
b) Grintavec                                                                      +5        0        -5 
c) Triglav  
 

 

 

                                                                 SKUPNO točk:________________ 
  



                    PISNI TEST-KATEGORIJA B,F in G 
                        -Savinjska liga, Zabukovica 17.11.2012- 

 
(vsak pravilen odgovor =+5 točk; vsak nepravilen odgovor =-5 točk;brez odgovora=0 točk)  
 

 

Ime ekipe:____________________________ 
 

1. Kdaj smo izpostavljeni objektivnim nevarnostim? 

                                                                

a) nikoli 

b) ko gledamo televizijo                                                   +5        0        -5 

c) ves čas bivanja v naravi                 
 
 
2. Kdaj je karta orientirana ? 
 
a) ko jo položimo na tla  
b) karta je orientirana, kadar se smer severa                +5        0        -5 
na karti  ujema s smerjo v naravi  
c) primerjamo jo z objekti v naravi  
 
 
3. Komu pravimo pravi planinski prebivalec ? 
 
a) gamsu in kozorogu  
b) zajcu in svizcu                                                               +5        0        -5         
c) ježu in sovi  
 
 
4. Katerega leta je dal Jakob Aljaž na vrhu Triglava postaviti pločevinast stolp ? 
 
a)1893  
b) 1913                                                                                 +5        0        -5 
c)1895   
 
5. Kakšen namen ima čelada pri nošenju v gorah ? 
 
a) da nas ščiti pred soncem  
b) nas ščiti in varuje glavo pred manjšimi                          +5        0        -5 
   padajočimi predmeti in udarci  
c) da smo bolj opazni in lepi  
 
 
 
 
                                                                    SKUPNO točk:________________ 
 

 



                    PISNI TEST-KATEGORIJA C,Č,D in E 
                        -Savinjska liga, Zabukovica 17.11.2012- 

 
(vsak pravilen odgovor =+5 točk; vsak nepravilen odgovor =-5 točk;brez odgovora=0 točk)  
 

 

Ime ekipe:____________________________ 
 
1. Kako je označena planinska pot pri kateri je potrebna uporaba rok ? 
                                                                
a) ni potrebno da bi bila označena  
b) v izhodiščih takih poti je na tabli                       +5        0        -5 
     opozorilo zelo zahtevna pot               
c) z markacijo rumena pika rdeč kolobar  
 
 
2. V zimskem času je v gorah zelo velika nevarnost snežnih plazov. Na kaj ne 
smemo pozabiti ? 
 
a) topel napitek, cepin, topla oblačila  
b) lopato, odejo, šotor                                               +5        0        -5 
c) lavinska žolna, lavinska lopata, lavinska sonda  
 
 
3. Kaj so kartografski znaki ? 
 
a) So dogovorjeni znaki ,ki na kartah prikazujejo različne  
objekte in pojave v pokrajini. 
b) označujejo kategorizacijo planinskih poti            +5        0        -5         
c) označujejo kje lahko naberemo planike  
 
 
4. Medsebojna razdalja pri hoji v gore je ? 
 
a) razdalja do našega predhodnika naj bo  
vsaj meter oziroma tri do štiri korake   
b) ne rabimo varnostne razdalje                                +5        0        -5 
c) dve dolžine naših rok  
 
 
5. Kako se je prilagodil črni planinski močerad na pomanjkanje vode  ? 
 
a) zarije se v blato  
b) poišče prvo jezero                                                   +5        0        -5 
c) tako da samica skoti že povsem 
    preobražene mladiče 
 

                                   
                                                         SKUPNO točk:________________ 
 


