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Ime ekipe:___________________________________________  Test C, D in H  

 

PD/OŠ:______________________________________________  

 

Število doseženih točk:   pozitivne _____  negativne _____ skupno _____ 

 

Pred vami je teoretičen del tekmovanja. Test je sestavljen iz različnih tipov nalog. 

Pravilno rešena naloga se točkuje s 5 točkami, nepravilna pa -5, nerešena naloga 

pa z 0. Vaši odgovori naj bodo kratki, zapišite jih na podane črte. Veliko sreče pri 

reševanju! 

 

 
1. Kdo je prvi preplezal Severno triglavsko steno:     5   0  -5 

a) Pavla Jesih in Joža Čop 

b) Ivan Berginc- Štrukelj 

c) Drenovci 

 

2. Kateri dve magmatski kamnini najdemo na Pohorju?   5   0  -5 

a) granit in tonalit 

b) čizlakit in granodiorit 

c) gnajs in blestnik 

 

3. Mesojeda rastlina, značilna predstavnica visokih barij, je   5   0  -5 

 

___ OKROGLOLISTNA ROSIKA _______ 

 

4. Planinski zajec je pozimi snežno bel, črno konice opazimo le na:  5   0  -5 

a) na repu  

b) na uhljih 

c) na repu in na uhljih 
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5. Matkov škaf, Igla med Lučami in Solčavo, Divje jezero,…   5   0  -5 

so zavarovani kot:   

a) naravni rezervat 

b) naravni spomenik  

 

6. Leto  1879 štejemo za rojstno letnico prve markirane poti v   5   0  -5 

naših Alpah – kje je potekala?   

a) iz Bohinja čez Komarčo na Triglav 

b) iz Vrat čez Prag na Triglav 

c) iz Trente preko Doliča na Triglav 

 

7. Kdaj je bila odprta SLOVENSKA PLANINSKA POT (SPP)?    5   0  -5 

a) 1950 

b) 1953 

c) 1963 

 

8. Kolikšna je v Sloveniji  magnetna deklinacija na igli kompasa,   5   0  -5 

ki kaže proti magnetnemu severu?     

a) malo manjša od 2% 

b) 2%  

c) malo večja od 2% 

 

9. Za koliko z višino zračni pritisk (tlak) pada ?      5   0  -5 

a) približno 3 mbar na 10 m 

b) približno 2 mbar na 10 m 

c) približno 1 mbar na 10 m 

 

10. Kadar med hojo uporabljamo pohodne palice, mora biti   5   0  -5  

razdalja med pohodniki v koloni:  

a) vsaj meter  oziroma 3 do 4 korake 

b) vsaj dva metra oziroma 5 do 6 korakov 

c) vsaj  tri metre oziroma 6 do 7 korakov. 
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11. Na Goro Oljko je bila prva pot markirana leta:    5   0  -5 

a) 1897 

b) 1898 

c) 1917 

 

12. Na Dobroveljski planoti je raziskanih preko:     5   0  -5 

a) 10 

b) 30 

c) 50 

jam in brezen. 

 

13. Preko Dobrovelj poteka tudi:      5   0  -5 

a) E6 

b) E7 

c) E12 

 

14. Po nadmorski višini od najnižje do najvišje si sledijo   5   0  -5  

planinske postojanke na točkah Savinjske planinske poti:   

a) Brnica – Hom – Bukovica 

b) Hom – Zajčeva koča – Brnica 

c) Gora (Šentjungert) – Hom – Gora Oljka  

 

15. Naštej tri vrhove z nadmorsko višino nad 1000 metrov,    5   0  -5 

ki ležijo na trojanski antiklinali in so hkrati točke  

Savinjske planinske poti:       

__ ČRNI VRH (1204 m) _____________________________ 

  

__ MRZLICA (1122 m) ______________________________ 

  

__ GOZDNIK (1090 m) ______________________________ 

 


