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UVOD

1. Tipi obal

a) lagunski tip
b) med akumulacijske
c) Poljska
č) fjordski tip
d) med abrazijske
e) Norveška
f ) dalmatinski tip
g) vzporedno
h) Hrvaška
i) riaški tip
j) rečne doline
k) Španija

2. TekTonske enoTe evrope

a) Karpati
b) v Neoevropo
c) v alpidski orogenezi
č) med nagubana gorstva
d) Vzhodnoevropsko nižavje
e) v najstarejši del Evrope
f ) Schwarzwald
g) v Mezoevropo
h) v hercinski orogenezi
i) med grudasta gorstva
j) Skandinavsko gorstvo
k) v Paleoevropo
l) v kaledonski orogenezi

3. padavska karTa evrope

a) v bližini islandsega minimuma
b) potujoči cikloni
c) sibirski maksimum
č) ker leži na nižji geografski širini
d) Več padavin prejema kraj D. Leži neposredno ob oceanu, od koder z zahodnimi vetrovi prihajajo vlažne zračne mase.
e) Kraj F prejema več padavin zato, ker leži v Alpah, ki so orografska ovira, okoli kraja G pa ni nobene večje orograf

ske ovire. 

4. podnebni Tipi in rasTlinski pasovi v evropi

tundrsko rastlinstvo – klimogram št. 4
mediteransko rastlinstvo – klimogram št. 1
iglasti gozd – klimogram št. 2
listnati gozd – klimogram št. 3

5. sakralna arhiTekTura koT odraz verske sesTave prebivalsTva

a) za pravoslavno
b) v Ukrajini
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c) za katoliško
c) v Avstriji
d) za islam
e) v Bosni in Hercegovini
f ) za hinduizem
g) v V. Britaniji

6. Migracije in rasT prebivalsTva evropske unije

a) naravni pritast
b) 1992
c) ne
č) po letu 2000
d) Ostal bo pozitiven, saj se število tistih, ki bi se radi priselili iz izvenevropskih držav, zaradi kriznih razmer in revšči

ne ne zmanjšuje. 

7. sTarosTna piraMida doMačega in priseljenega prebivalsTva

a) domače prebivalstvo
b) tuje prebivalstvo
c) Starostna skupina od 20 do 40 let pri tujem prebivalstvu so tisti, ki so prišli v EU na delo, mladi od 0 do 20 let  

iz drugih držav pa večinioma še ne hodijo na delo v druge države. 

8. regionalne razlike v evropi

pod sliko na str. 6 spodaj: litoralizacija
pod sliko na str. 7 zgoraj: robno območje
pod sliko na str. 7 na sredini: centralno območje

a) Litoralizacija je selitev gospodarstva in prebivalstva na obale. 
b) Največje osrednje območje v Evropi ima obliko velikanske banane, modra pa je barva Evrope. 
c) močna koncentracija gospodarske moči in priseljevanje prebivalstva
č) med osrednja območja
d) čez Španijo, Francijo in Italijo
e) prijetnejše podnebje in bolj sproščen način življenja

9. proizvodnja in poraba energije v eu

a) jedrska energija
b) nafta in naftni proizvodi
c) delež nafte in naftnih proizvodov
č) delež obnovljivih virov energije
d) Ugotovitve pri vprašanjih c in d so dobre za energetsko prihodnost Evrope, saj pomenijo zmanjševanje odvis

nosti od uvoza nafe in naftnih proizvodov, ki jih Evropa nima dovolj, po drugi strain pa so obnovljivi viri trajni  
in praviloma okolju bolj prijazni. 

10. izpusTi povzročiTeljev kislega dežja

a) Najbolj so se zmanjšali izpusti žveplovega dioksida.
b) Izpusti dušikovih oksidov se niso zmanjšali v isti meri zato, ker se je v tem času precej povečalo število motornih 

vozil, ki oddajajo te izpuste.
c) Izpusti nitratov amoniaka izvirajo od kmetijstva. 
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11. zManjšanje odloženih količin žveplovega dioksida

a) črni trikotnik
b) Ta količina se je relativno najbolj zmanjšala, saj je bilo to najbolj onesnaženo območje. 
c) Vzrok so vetrovi (predvsem zahodni), ki raznašajo emisije stotine kilometrov daleč, tudi nad območja, ki sama 

nimajo teh izpustov. 

12. širjenje evropske unije

Dijak pobarva karto v skladu z navodili. 

e) Evropsko skupnost za premog in jeklo so ustanovile leta 1951, leta 1957 pa so ustanovile Evropsko gospodarsko 
skupnost. 

13. regionalne razlike znoTraj evropske unije

a) Luksemburg, Nizozemska, Danska, Švedska in Finska
b) Nemčija
c) Se da dokaj jasno določiti.
č) Litva, Latvija, Estonija, Hrvaška, Bolgarija
d) Španija in Italija

VZHODNA EVROPA Z RUSIJO

14. vzhodnoevropsko nižavje in ural

a) Ruski plošči
b) Volga, Don, Dneper in druge reke
c) v hercinski orogenezi
č) zaradi močne uravnanosti, relativno majhnih nadmorskih višin in velike širine
d) zaradi rudnih bogastev

15. geografska lega in velikosT rusije v priMerjavi z neruskiM deloM evrope

a) Rusija
b) Rusija na splošno leži na višjih geografskih širinah.
c) severno od 50. vzporednika
č) z Berlinom
d) Moskva, Jekaterinburg

16. padavine in TeMperaTure v vzhodni evropi in rusiji

a) V kraju A je več padavin zato, ker leži v večji bližini Atlantika, od koder z zahodnimi vetrovi prihajajo vlažne zrač
ne mase.

b) V kraju C je več padavin zato, ker leži na Uralu, ki prestreza nekaj več padavin kot pa nižavje zahodno od njega. 
c) V kraju Čje več padavin zato, ker leži na območju vpliva Tihega oceana, kraj D pa je v celinski notranjosti. 
č) Višje temperature so v kraju D, ker leži na nižji geografski širini. 
d) Nižje temperature so v kraju D, ker leži v notranjosti celine. Leta se pozimi zaradi vpliva sibirskega anticiklona 

močno ohladi. Kraj E leži ob morju, zato tam temperature niso tako izredno nizke. 
e) Nižje temperature so v kraju D, saj leži vzhodneje, v to smer pa se pozimi povečuje vpliv sibirskega maksimuma  

z izredno nizkimi temperaturami. 
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17. spreMinjanje TeMperaTurnih in rasTnih razMer 

a) Bistveneje se spreminjajo srednje januarske temperature. Razlog za to je naraščanje kontinentalnosti oz. večanje 
vpliva sibirskega maksimuma z nizkimi zimskimi temperaturami. 

b) v Novosibirsku
c) v Kirensku
č) V Kirensku. Leži na območju sibirskega maksimuma. 
d) Dolžina obdobja rasti se zmanjšuje, dolžina obdobja zmrzali pa povečuje. 
e) zaradi lege ob Tihem oceanu

18. podnebni Tipi in rasTlinski pasovi v vzhodni evropi

listnati gozd – klimogram št. 3 
stepsko rastlinstvo – klimogram št. 2 
iglasti gozd oz. tajga – klimogram št. 4 
tundrsko rastlinstvo – klimogram št. 1

19. družbeni razvoj od carske rusije do danes

V Sovjetski zvezi se je vršil proces rusifikacije (       P      ) to je politične, jezikovne in kulturne prevlade ruskega 

naroda. Uvajanje socialistične družbene ureditve je pomenilo denacionalizacijo (nacionalizacijo) vseh naravnih 

virov, tovarn in veleposestev. Namesto planskega (tržnega) so uvedli tržno (plansko) gospodarstvo, ki ga je  

načrtovala državna agencija za planiranje iz Moskve. Industrijska proizvodnja je v prvih desetletjih obstoja SZ sko

kovito naraščala (     P   ). Močno so pospeševali (zanemarjali) proizvodnjo izdelkov za široko potrošnjo.  

Zaradi tehnološkega zaostajanja (      P    ) za Zahodom in visoke (nizke) produktivnosti dela se je gospodarska  

rast v osemdesetih letih ustavila (       P       ). Glavni moto reform Gorbačova sta bila perestrojka (       P    )  

in glasnost (             P           ), vendar reforme niso uspele. Na plan so udarila številna protislovja (         P         ),  

o katerih prej niso smeli govoriti. Sredi devetdesetih (osemdesetih) je eksplodiral reaktor v jedrski elektrarni 

Černobil v Belorusiji (Ukrajini). V Jelcinovem času se je začela privatizacija (          P          ) gospodarstva. 

Industrijska proizvodnja je najprej močno porasla (upadla). V času Jelcinovega naslednika Putina je sledila  

počasna stabilizacija (              P              ) gospodarskih in družbenih razmer. 

20. rusko kMeTijsTvo v obdobju Tranzicije

a) V sovjetskem obdobju so bili kolhozi gospodarsko manj uspešni od sovhozov. 
b) DA
c) DA
č) Zaradi umika državnega nadzora nad cenami so se te v času tranzicije močno zvišale. 
d) DA

21. energeTika in okolje

5 največje rusko podjetje s plinom

7 težišče črpanja nafte in plina 

4 ruski tekmec pri načrpani nafti 

3 ruski tekmec pri načrpanem plinu  

6 premik pri ozaveščanju javnosti 

1 izlivi nafte          
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22. zaslužki od prodaje ruske nafTe v obdobju 1992–2015

a) nekajkrat nižji
b) 1998
c) zaradi povišanih cen nafte
d) zaradi znižanih cen nafte

23. spreMeMbe pričakovane življenjske dobe

a) pri moškem spolu
b) Zaradi porasta bolezni dihal, alkoholizma in nesreč pri delu, pri čemer so bili moški bolj udeleženi  

kot ženske. 
c) od 2005
č) pri moškem
d) Zaradi izboljšanih gospodarskih razmer ter pogojev življenja in dela je bil največji napredek dosežen ravno  

pri vzrokih, ki so povzročali večjo umrljivost moških (npr. nesreče pri delu, alkoholizem ipd.). 

24. seliTve Med rusijo in Tujino v obdobju 1990–2011

a) 1991
b) 1994
c) To je bilo obdobje tik po razpadu SZ. Priseljevalo se je prebivalstvo iz drugih republik nekdanje SZ, kjer je ostalo 

veliko Rusov. Priseljenci so bili Rusi, ki so šli v svojo matično državo. 
č) precej manjše
d) zaradi splošnega izboljšanja gospodarskih in družbenih razmer
e) Postala je država izrazitega priseljevanja.

25. naravno gibanje prebivalsTva v rusiji in ukrajini

a) v Rusiji
b) 2000, 2001 in 2002
c) V Rusiji. Glavni vzroki za to so ugodnejši gospodarski razvoj in večja stabilizacija družbenih in političnih razmer  

v državi. 

26. posledice rusifikacije v ukrajini, belorusiji in Moldaviji

4 beloruščina in ukrajinščina

5 Moldavci

2 največji delež ukrajinsko govorečih

6 Pridnestrska republika

1 rusko govoreča manjšina v Ukrajini

27. ukrajinska kriza

a) A
b) A
c) B
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SREDNJA EVROPA

28. posebne doline v srednji evropi

1, 3, 2

a) pradoline
b) čelne morene
c) v pleistocenu

29. geološka sesTava alp

a) v zahodnem delu
b) Italije in Francije
c) iz magmatskih in metamorfnih kamnin
č) v zahodni polovici
d) Severnoapneniške Alpe prikazuje desna, Centralne Alpe pa leva slika

30. padavine v srednji evropi

a) Podnebje je bolj oceansko v kraju A, in sicer zaradi večje bližine Atlantika (Severnega morja).
b) V kraju C je več padavin zato, ker predstavlja višji sredogorski masiv Harza in zato prejema več orografskih  

padavin. 
c) V kraju Č je več padavin zato, ker so gore na tem območju višje, poleg tega pa predstavljajo prvo orografsko 

oviro vetrovom z morja. V kraju D so gore nižje in ležijo globje v celinski notranjosti Evrope, do kamor pride manj 
vlažnih zračnih mas z Atlantika. 

č) Večja možnost je v kraju E, ki leži v Panonski kotlini, močno odrezani od morja.  

31. naravna raznolikosT neMčije

skrajni jug – sredogorski masiv – skrajni sever Nemčije

a) Mladonagubano gorstvo. Nastalo je predvsem z gubanjem, in sicer v alpidski orogenezi.
b) Grudasto gorstvo. Nastalo je predvsem s prelamljanjem v času hercinske orogeneze. 
c) na sliki 3
č) na sliki 1

32. zgradbene enoTe in rasTlinsTvo srednje evrope

1 Panonska kotlina 

1 sredogorja s kotlinami 

3 NemškoPoljsko nižavje 

4 Alpe 

a) stepsko (travniško) rastlinstvo
b) V tej pokrajini ni več gozda zato, ker je premalo padavin.
c) Na sliki je iglasti gozd, ki tu uspeva zaradi večje nadmorske višine Schwarzwalda. 
č) Na sliki je listnati gozd. Gre za nižinski gozd. 
d) Razlog za to je velika nadmorska višina pokrajine na sliki in posledično prenizke temperature, da bi gozd  

še lahko uspeval. 
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33. eMisije na poljskeM

a) črni trikotnik
b) jugozahodni del
c) žveplovih oksidov
č) zaradi prilagajanja proizvodnje električne energije v termoelektrarnah evropskim standardom ter zaradi propada 

in zapiranja okoljsko najbolj škodljive industrije
d) zaradi povečanja prometa kot posledice dviga osebnega standarda

34. TranziTni proMeT čez alpe

a) v Franciji
b) v Avstriji
c) V Švici. Ukrepi so bili: prepoved vožnje tovornjakov ponoči, prepoved vožnje težjih tovornjakov (nad 28 t), uved

ba posebnih taks za tovornjake idr. 
č) Cestni promet se je preusmeril na druge alpske države, kjer se je posledično precej povečal. 

35. sezonsko nihanje šTevila TurisTov v dveh alpskih TurisTičnih središčih

a) Poletni višek je razviden le pri levem grafu, dva viška pa pri desnem grafu. 
b) Višje ležeče turistično središče prikazuje desni graf. Za to središče ni značilna le poletna, ampak tudi zimska sezo

na. Zaradi večje nadmorske višine je v tem središču smučarska sezona. 

36. seliTve Med neMškiM vzhodoM in azhodoM

a) 1991
b) vztrajno se zmanjšuje
c) zelo rahlo se povečuje
č) ne

37. celoTna rodnosT na neMškeM vzhodu in zahodu

a) Počasi se je še naprej zmanjševala.
b) Strahotno je upadla.
c) Odhod velikega števila mladih, ki imajo lahko otroke, ter splošna negotovost zaradi izgube velikega števila 

delovnih mest. 
č) Najprej se je zelo močno, potem pa nekoliko manj izrazito dvignila (vendar še vedno na zelo nizko vrednost 

malo nad 1,4 otroka na žensko). 
d) na vzhodu 

38. izkop preMoga in proizvodnja jekla v porurju

a) 1950
b) premogovna kriza
c) 1970
č) zaradi manjšega povpraševanja po jeklu na svetovnem tržišču (kot posledice uporabe drugih materialov)  

ter zaradi cenejšega jekla iz uvoza

39. brezposelnosT v porurju

a) 1974
b) 1987
c) skoraj dvakrat višji
č) bistveno manjša



9

d) V Nemčiji kot celoti. Glavni razlog za to je pridružitev nekdanje Vzhodne Nemčije, kjer se je predvsem zaradi pro
pada zastarele industrije brezposelnost izredno povečala.

e) v Porurju
f ) Precej se je zmanjšal. 

40. bdp na prebivalca v državah vzhodnega dela srednje evrope

a) najprej hud upad, potem pa počasna rast BDP
b) nekdanja Vzhodna Nemčijsa
c) Poljska
č) na Poljskem in Slovaškem

41. priMerjava porurja in gornješlezijskega indusTrijskega obMočja

Porurje Gornješlezijsko industrijsko območje

Tu je nastala največja zgostitev rudarskih in industrijskih 

mest v Nemčiji. 

Tu je nastala največja zgostitev rudarskih in industrijskih mest 

na Poljskem.

Glavna osnova industrializacije so bila bogata nahajališča 

črnega premoga in železove rude. 

Glavna osnova industrializacije so bila bogata nahajališča 

   črnega premoga in različnih rud.

Premogovništvo se je znašlo v zelo težki situaciji sredi petde-

setih let. 

Premogovništvo se je znašlo v zelo težki situaciji ob razpadu 

socialističnega bloka. 

Število rudarjev in industrijskih delavcev se je od tedaj do 

danes opazno zmanjšalo. 

Število rudarjev in industrijskih delavcev se je od tedaj do 

danes opazno zmanjšalo.

Rešitve za porursko gospodarstvo so začeli iskati na ravni cele 

države.

Pri prestrukturiranju gornješlezijskega gospodarstva je imela 

veliko vlogo pomoč Evropske unije.

Veliko večji poudarek so dali razvoju industrije visoke tehnolo

gije.

Veliko večji poudarek so dali razvoju industrije visoke tehno

logije.

Najbolj se je povečal delež zaposlenih v različnih storitvenih 

dejavnostih. 

Najbolj se je povečal delež zaposlenih v različnih storitvenih 

dejavnostih.

Stopnja brezposelnosti je višja kot drugod v Nemčiji. Stopnja brezposelnosti je nižja kot drugod na Poljskem.

42. bdp in delež brezposelnih na češkeM in slovaškeM 

a) Povečevala se je oz. postajala je vse manj negativna. 
b) Slovaška
c) Močno se je zmanjšala in postala negativna. Razlog za to je bil prihod finančne krize. 
č) Češka
d) Na Slovaškem 19 %, na Češkem 9 %.
e) zaradi učinkov finančne krize

SEVERNA EVROPA

43. opredeliTev in posebnosTi geografske enoTe severna evropa 

a) Norveška, Švedska, Finska
b) Islandijo, Norveško, Švedsko, Finsko, Dansko
c) protestantska veroizpoved in sorodnost večine jezikov
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č) redka poselitev in zgostitev prebivalstva v južnem delu nordijskih držav
d) Manjše socialne razlike so zato, ker te države že več desetletij posvečajo veliko pozornost reševanju socialnih 

vprašanj. 
e) Litvo, Latvijo, Estonijo
f ) Od razpada Sovjetske zveze. Razlogi zato so v naravni in kulturni sorodnosti.

44. površje severne evrope

a) v paleozoiku
b) v Norveški
c) iz predkambrija
č) uravnano površje
d) fjord
e) na Norveškem
f) fjell
g) platojski ledenik
h) Debelina ledu je pri njih najvišja na vrhu uravnav, navzdol pa segajo le krajši ledeniški jeziki. 

45. padavine in TeMperaTure v severni evropi

a) V kraju A je več padavin zato, ker leži na udaru zračnih mas ob Atlantiku, kraj B pa leži v zaledju v notranjosti. 
b) V kraju A je več padavin zato, ker je bolj neposredno na udaru zahodnih vetrov z vlažnimi zračnimi masami kot 

kraj C, ki kljub obalni legi leži v zavetrju na vzhodno strani polotoka.
c) V kraju C je več padavin zato, ker leži ob obali, kraj B pa leži v celinski notranjosti. 
č) V kraju B so julija višje, januarja pa nižje temperature zato, ker leži v notranjosti in ima bolj celinsko podnebje, za 

katerega so značilne večje letne temperaturne amplitude kot za kraj C ob morju.  
d) srednji
e) desni
f ) levi
g) Oba kraja nista več na udaru vlažnih zračnih mas z Atlantika, zato je količina padavin približno enaka. 

Temperature so v kraju Č nižje zaradi višje geografske širine. 

46. podnebni Tipi in rasTlinski pasovi severne evrope

iglasti gozd – klimogram št. 3

listnati gozd – klimogram št. 4

gorsko rastlinstvo – klimogram št. 1

tundrsko rastlinstvo – klimogram št. 2

47. energeTska oskrba držav severne evrope

Dovolj nafte za vse svoje potrebe načrpata le Danska (                  P                 ) in Finska (Norveška).  

Pri proizvodnji elektrike ima hidroenergija največji pomen na Islandiji (                 P                 ) in na Norveškem. 

Največ hidroenergije izkoriščajo v severnem (južnem) delu Norveške. Danska in Finska sta se morali zaradi bolj  

ravnega (                P                  ) površja v večji meri opreti na termoelektrarne  (              P               ).  

Švedska še vedno pridobiva skoraj polovico vse električne energije iz jedrskih (              P               ) elektrarn. 

Pribaltske države so v energetskem pogledu precej bogate (revne). Vetrno energijo so začeli najprej izkoriščati  

na Danskem (          P          ). Danes z njo pokrijejo polovico (četrtino) svojih potreb po elektriki. Finska (Islandija)  

je država, kjer kar četrtino elektrike pridobijo z izkoriščanjem geološke (geotermalne) vode. 
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48. črpanje nafTe in plina na norveškeM

a) zaradi naftne krize
b) od 1996
c) zaradi ohranja nja zalog nafte za prihodnost
č) povečuje se

49. učinki kislega dežja v skandinaviji

a) zaradi učinkov kislega dežja
b) iglasti
c) silikatne kamnine
č) Občutljivi organizmi v teh jezerih ne morejo več živeti.
d) Razlog je v tem, da je v Sloveniji bistveno več karbonatnih kamnin s kalcijem, ki je nevtralizator kislin. 

50. razporediTev prebivalsTva na norveškeM

a) ob južnih obalah
b) na daljnjem severu in skoraj povsod v notranjosti
c) Glavni razlogi so zelo različne naravne razmere. Ugodne za poselitev so predvsem obale na jugu, ki niso tako raz

členjene s fjordi, podnebje pa je zaradi nižje geografske širine zmernejše. Bolj severni deli imajo bistveno bolj 
razčlenjeno obalo, podnebje je bolj hladno. Notranjost je preveč gorata in prehladna za poselitev. 

č) Neenakomernost se povečuje. Prebivalstvo se seli predvsem s severa proti jugu. 
d) z gradnjo prometnic, z različnimi ukrepi socialne politike in z odpiranjem novih delovnih mest

51. sesTava finskega izvoza

a) celuloza in papir
b) Precej se je zmanjšal. Na Finskem se je povečal pomen drugih dejavnosti, pri celulozi in papirju  

se je povečala konkurenca iz držav s tropskimi gozdovi, povpraševanje po papirju se je zaradi razvoja IT  
zmanjšalo. 

c) delež elektronskih in električnih proizvodov
d) s proizvodnjo telekomunikacijske opreme v okviru korporacije Nokia

52. specializiranosT danskih farM

a) Leta 1968 so prevladovale živinorejske farme, danes pa poljedelske (farme brez goveda in prašičev).
b) Najbolj se je povečal delež farm, ki imaj samo govedo.
c) Zmanjšal se je skoraj na ničlo.  

53. spreMeMbe narodne sesTave pribalTskih držav

a) Močno se je zmanjšal.
b) rusifikacija kot posledica iz Moskve vodene industrializacije  
c) Nekoliko se je po večal.
č) Delež matičnega naroda se najprej ni toliko zmanjšal, potem pa tudi ne toliko povečal.
d) manjši 
e) Litovci
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ZAHODNA EVROPA

54. skupne značilnosTi zahodne evrope

»Evropski zahod« (     P     ) vključuje vse »stare« socialistične (kapitalistične) države v zahodni polovici Evrope. 

Skupna značilnost držav Zahodne Evrope je lega ob Atlantskem (       P      ) oceanu, kar se odraža v oceanskem  

(         P      ) podnebju, navezanosti na kopno (morje) in drugih značilnostih. V Angliji se je konec devetnajstega 

(osemnajstega) stoletja začela francoska (industrijska) revolucija, ki se je nato širila proti zahodu (vzhodu).  

Največji kolonialni imperij si je ustvarila Velika Britanija, drugega največjega pa Nizozemska (Francija). Ti imperiji  

so začeli od sredine dvajsetega (            P           ) stoletja dalje razpadati, Belgiji (Franciji) pa je uspelo obdržati 

močan vpliv v okviru frankofonske (            P             ) skupnosti. Nove industrijske panoge in nove oblike  

urbanizacije (             P               ) so najprej nastale v Zahodni Evropi, zgoden pa je bil tudi prehod v poindustrijsko 

(         P        ) družbo, ki jo lahko imenujemo tudi dezinformacijska (informacijska) družba.  

55. padavine in TeMperaTure v zahodni evropi

a) V kraju A je več padavin kot v kraju B zato, ker leži tik ob Atlantskem oceanu, kjer je največji vpliv 
Severnoatlanstskega toka in zahodnih vetrov, ki prinašajo padavine. Kraj B ni tako izrazito na udaru vlažnih zrač
nih mas z Atlantika. 

b) A vkraju A je več padavin zato, ker leži ob Atlantiku in na udaru zahodnih vetrov in ciklonov z zahoda, kraj Č  
pa leži ob Sredozemskem morju in je zato bistevno manj pod vplivom potujočih ciklonov. 

c) v kraju A 
č) gorsko podnebje
d) V kraju E je več padavin zato, ker leži v najvišjem delu francoksih Alp in prestreza ogromno orografskih padavin. 

Kraj D je sicer ob Atlantiku, vendar tam ni orografskih ovir. 
e) za kraj Č
f ) št. 3
g) št. 1
h) št. 4
i) št. 2
j) Zato ker ima kraj C bistveno večjo nadmorsko višino. 

56. pokrajinska raznolikosT zahodne evrope

pokrajina na Irskem – Ardeni – francoske Alpe – Azurna obala

a) oceansko podnebje
b) listnati gozd
c) v paleozoiku
č) sliki št. 1
d) z alpidsko orogenezo
e) zaradi prenizkih temperatur kot posledici velike nadmorske višine
f ) sredozemsko podnebje in mediteransko rastlinstvo
g) sliki 3 in 4

57. gibanje šTevila prebivalcev velikega londona v obdobju 1801–2011

a) do leta 1931
b) približno enako



13

c) Začelo je močno upadati. 
č) Suburbanizacija. Povzročili so jo izboljšanje avtobusnih povezav, motorizacija, želja po lastnem domu z vrtom  

in cenejša gradnja na podeželju.
d) Število prebivalcev Notranjega Londona je najprej še naprej upadalo, od leta 1981 pa rahlo raste. Število prebi

valcev Zunanjega Londona je stagniralo, v zadnjih letih pa rahlo poraslo. 

58. spreMinjanje deleža indusTrije v okviru celoTnega bdp v več državah eu

a) Zmanjšal se je.
b) deindustrializacija
c) leta 1970 Nemčija, leta 2012 še vedno Nemčija
č) v Veliki Britaniji
d) Povečala se je.
e) tekstilna industrija, ladjedelništvo, jeklarstvo

59. deMografski razvoj irske

a) Število prebivalcev otoka Irska je tako drastično upadlo zato, ker je zaradi bolezni, ki je prizadela krompir, nasto
pila »krompirjeva lakota«. Ker se je prebivalstvo prehranjevalo v veliki meri s krompirjem, je bilo zelo prizadeto  
in je v veliki meri videlo edini izhod v izseljevanju. 

b) malo pred letom 1930
c) Hitreje je naraščalo število prebivalcev Republike Irske. 
č) Danes živi v republiki Irski 4 milijone, v tujini pa po njavišjih ocenah kar 70 milijonov ljudi irskega porekla. 

60. gibanje celoTnega bdp na irskeM v obdobju 1991–2013

a) od leta 1995
b) leta 2007
c) na gradbeniškem bumu
č) Leta 2010. Prisiljena je bila zaprositi za mednarodno pomoč.
d) Spet se je nekoliko povečal.  

61. nizozeMsko kMeTijsTvo

a) Razlog je v tem, da rajši pridelujejo zelo kakovostne pridelke za izvoz, ki na svetovnem trgu dosegajo visoko 
ceno. Cenejših pridelkov se jim enostavno ne izplača pridelovati. 

b) pšenico, druge žitarice in sadje
c) krompir, sladkor, zelenjavo 
č) maslo, sir, govedino in teletino, svinino, perutnino in jajca
d) z maslom in jajci

62. jezikovna sesTava beneluksa

4 Frizijci                          

6 Flandrija                        

3 Valonija                         

1 območje Bruslja                  

7 nemška skupnost v Belgiji   

2 najvišji delež Portugalcev  
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63. proizvodnja elekTrične energije v franciji v obdobju 1980–2012

a) jedrska energija
b) V jedrsko energijo so se načrtno usmerili po naftni krizi leta 1973, v prihodnje nameravajo njen delež  

zmanjšati.
c) Nekoliko je nihal, a ostal je bolj ali manj enak.
č) Povečal se je, vendar je še vedno zelo majhen. 

64. posebnosTi francoskega gospodarsTva in upravljanja države

1, 2, 3, 6

JUŽNA EVROPA

65. poloToške, oToške in žepne države južne evrope

a) Španija, Portugalska, Grčija
b) Portugalska
c) Italija
č) Malta in Ciper 
d) Grčija
e) Andora, San Marino, Vatikan
f ) Andora
g) Monako. Med možnimi razlogi za to sta sredozemsko podnebje in sredozemska arhitektura. (Lahko se navede 

tudi druge južnoevropske značilnosti.)

66. razvoj šTevila prebivalcev v različnih delih sredozeMlja

a)

Leto                                                                              1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2010 2025

Severno Sredozemlje 61,6 % 56,7 % 52,4 % 48,3 % 43,1 % 40,4 % 38,5 % 34,6 % 29,1 %

Vzhodno Sredozemlje 15,7 % 18,1 % 19,8 % 21,5 % 23,7 % 24,8 % 25,6 % 26,4 % 28,3 %

Južno Sredozemlje 22,7 % 25,1 % 27,8 % 30,2 % 33,2 % 34,8 % 35,9 % 39,0 % 42,6 %

Skupaj 100 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

b) v severnem
c) v južnem
č) v vzhodnem
d) v vzhodnem
e) Glavna problema bosta verjetno prenaseljenost obal in pomanjkanje pitne vode. Pričakujemo  lahko še druge 

probleme, kot so povečane migracije, preobremenjeno okolje in onesnaženost morja, pomanjkanje hrane zaradi 
skromnih kmetijskih zemljišč, spremenjena etnična sestava v severnem delu Sredozemlja idr.

 iz vzhodnega Sredozemlja v njegov severni del. 

67. padavinska karTa južne evrope

a) v zahodnih delih
b) V kraju A je prek vsega leta več padavin zato, ker leži neposredno ob Atlantiku, kjer pihajo vlažni vetrovi  

iz zahodne smeri. Kraj B leži že v vzhodni polovici Sredozemlja, kjer je vpliv z Atlantika omiljen. 
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c) V kraju A je poleti več padavin zato, ker ima zaradi lege ob oceanu oceansko podnebje, kraj B pa ima zaradi lege 
ob Sredozemskem morju izrazito sredozemsko podnebje. 

č) V kraju C je več padavin kot v kraju A zato, ker leži na območju enega najvišjih delov Alp, ki ustvarja pogoje  
za veliko orografskih padavin. 

d) V kraju Č je več padavin zato, ker leži na ŠarskoPindski orografski pregradi, ki ustvarja pogoje za  orografske 
padavine. Kraj D ne prestreza orografskih padavin, zato je padavin bistveno manj. 

e) V hladni polovici leta je bolj namočena zato, ker se v tem času planetarno kroženje zraka pomakne proti jugu, 
zato začnejo nad Sredozemlje prihajati potujoči cikloni. 

68. podnebje španije

a) S temperaturno krivuljo izkazujeta nedvoumne značilnosti sredozemskega podnebja klimograma Valencije  
in Barcelone.

b) Za A Coruño je značilno oceansko podnebje. Razlog za to je lega ob Atlantiku, kjer je močan vpliv zahodnih 
vetrov iznad oceana. 

c) Za Barcelono je značilno sredozemsko podnebje. Razlog za to je lega ob Sredozemskem morju.
č) Podnebje Madrida ima nekatere kontinentalne značilnosti. Razlog za to je lega v notranjosti planote Mesete,  

ki je z robnimi gorstvi zavarovana pred morskimi vplivi. 
d) Degradirani gozdovi so se hitreje spreminjali v makijo in garigo v okolici Valencije, kjer je dolgo obdobje z malo 

padavin (s sušo), makija in gariga pa sta rastlinstvo sušnih in vročih naravnih pogojev.

69. pokrajinska nasproTja v južni evropi

1 pokrajina v Apeninih

2 obala na Kreti

3 obala v španski Galiciji

4 notranjost Mesete

a) gorsko rastlinstvo
b) v alpidski orogenezi
c) mediteransko rastlinstvo
č) Razlog je v tem, da prejema pokrajina na sliki št. 3 precej več padavin, ki so tudi bolj enakomerno razporejene 

prek leta (brez tako izrazite poletne suše) kot v pokrajini na sliki št. 2. 
d) Bolj sušna je pokrajina na sliki št. 4, zato pri kmetijski rabi zahteva več namakanja.  

Pokrajina na sliki št. 3 leži ob oceanu, pokrajina na sliki št. 4 pa v notranjosti celine in je zavarovana  
pred vplivi z morja.  

70. sredozeMsko kMeTijsTvo

7 čezmerna paša in krčenje gozda 

5 razporeditev padavin  

8 latifundije 

6 minifundije  

2 povečanje deležev namakalnih površin 

4 intenzivna živinoreja  

1 tradicionalno kmetijstvo                               
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71. poMen TurizMa v državah južne evrope

Država Število turistov (v milijonih)
Skupni prihodek od vseh 
turistov (v milijonih USD)

Prihodek od turista v USD

Španija 60,7 67 608 1113,80

Italija 47,7 46 190 968,34

Grčija 17,9 16 188 904,35

a) Največ turistov je obiskalo Španijo, najmanj Grčijo.
b) Največ prihodka je imela Španija, najmanj Grčija.
c) Največji prihodek od posameznega turista je imela Španija, najmanjšega Grčija. 
č) v Grčiji
d) V Grčiji ima turizem relativno največji pomen, saj država drugih dejavnosti (razen ladjarstva) povečini nima posebej 

razvitih, poleg tega pa so druge dejavnosti zaradi globoke finančne krize praviloma bolj prizadete kot turizem.

72. spreMeMbe TurisTične pokrajine na obMočju benidorMa

a) Naselje se je v največji meri širilo proti vzhodu in severu. Glavni razlog za to je bila širitev turističnih dejavnosti z 
izgradnjo vse potrebne turistične infrastrukture (predvsem hotelov). 

b) Dijak vriše ceste.
c) Pozitivni učinki so: nove zaposlitvene možnosti, zaslužek lokalnega prebivalstva, urejena infrastruktura, možnost 

prodaje lokalnih izdelkov in storitev tujcem, bogata turistična ponudba za domače in tuje goste idr.  Negativni 
učinki so: zaton tradicionalnih gospodarskih dejavnosti, onesnaženje okolja, preobremenjenost prostora, sezon
ska nihanja, uniformiranost oz. enoličnost in pustost prostora, razmah kriminala idr. 

č) Tovrstni turizem tako odbijajoče spremeni pokrajino, da se mu začnejo turisti, ki hočejo doživeti nekaj pristnosti, 
izogibati oziroma so zanj pripravljeni plačevati vse manj. Poleg tega takšen turizem  zelo uniči naravno okolje.  

73. onesnaževanje sredozeMskega Morja

a) Onesnažene so z industrijskimi in komunalnimi odplakami ter kemikalijami od uporabe v kmetijstvu.
b) Ladijski promet onesnažuje morje z mazivi, gorivi, razlitji nafte in “balastno” vodo, v kateri so tujerodni živi orga

nizmi. 
c) Cvetenje morja je množičen razvoj nekaterih vrst alg. 
č) Zmanjševali bi ga z omejevanjem okolju neprijazne industrije, z zmanjševanjem uporabe kemikalij v kmetijstvu, 

z omejevanjem prometa, z bolj urejenim odlaganjem odpadkov, z nameščanjem čistilnih naprav, s strožjo okolj
sko zakonodajo in z večjim spoštovanjem dogovorov, ki so jih sredozemske države že sprejele za zaščito morja. 

74. spreMeMbe pokrajine v Mezzogiornu 

a) Cesta je bila posodobljena in razširjena. Prometna povezanost Mezzogiorna je bila leta 1950 slaba. V njej so vide
li enega poglavitnih razlogov za nerazvitost, zato je bil eden glavnih ukrepov sklada za Mezzogiorno izboljšanje 
prometnih povezav. 

b) ne
c) Na njej so izvedli osuševanje. 
č) minifundija
d) Reko so zajezili.
e) Videz naselja se ni bistveno spremenil, saj se je razvijal predvsem obalni pas. 

75. narodne Manjšine v južni evropi

Portugalska je država brez avtohtonih (       P       ) narodnih manjšin. Najštevilčnejša jezikovna manjšina v Španiji  

so Baski (Katalonci). Katalonščino ne govorijo le v Kataloniji, ampak tudi v okolici Valencije in na Kanarskih 
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(Balearskih) otokih. V Galiciji govorijo jezik, ki je bolj podoben portugalščini (         P     ) kot pa španščini.  

Baski ne živijo le v Španiji, ampak tudi v sosednji Portugalski  (Franciji). Baskovska organizacija ETA je bila dolgo 

znana po svoji humanitarni (teroristični) dejavnosti. Sardinci na Siciliji (Sardiniji) govorijo jezik, ki je zelo podoben 

italijanščini (        P          ). Največ manjšinskih pravic v Italiji uživajo Južni Tirolci (    P     ). Furlani in Ladini spadajo 

med retoromanske (     P      ) manjšine. Na Siciliji so raztreseni jezikovni otočki pred stoletji priseljenih Albancev  

in Arabcev (Grkov). 

76. družbeni in gospodarski razvoj iTalije in grčije

Industrijski trikotnik v Italiji zajema mesta Milano – Torino – Genova.  DA
Sredstva iz sklada za Mezzogiorno so najprej namenili preobrazbi kmetijstva.  DA
Med najbolj priljubljenimi otoki so Krf, Kreta in Rodos.  DA

JUGOVZHODNA EVROPA

77. Meje balkanskega poloToka ali Meje balkana?

a) Dijak po lastni presoji nariše tri možne meje Balkana. 

78. pokrajinska pesTrosT jugovzhodne evrope

1 PrilepskoBitolska kotlina

2 obala v Črni gori

3 romunski Karpati

4 žitna polja v Slavoniji

a) ekstenzivno kmetijstvo
b) vode
c) s tektonskim grezanjem
č) veliko
d) gore takoj za obalo
e) Ob obali je možna poselitev in razvoj turizma, zato je bolj razvita  od zaledja, ki je gorato in manj primerno  

za poselitev in gospodarstvo.
f ) gorsko rastlinstvo
g) nagubano gorstvo
h) k Panonski nižini
i) črne rodovitne prsti

79. padavinska karTa jugovzhodne evrope

a) Kraj A dobiva  več padavin kot kraj B zato, ker se tam vlažne zračne gmote z Jadranskega morja zaradi zahodnih 
vetrov dvignejo  ob gorski pregradi Dinarskega gorstva. Kraj B leži na jadranskem otoku, ki ne predstavlja oro
grafske pregrade. 

b) V kraju C je manj padavin zato, ker leži že v zaledju sredi celinskega dela Jugovzhodne Evrope.
c) V kraju Č je več padavin kot v kraju C zato, ker leži visoko v romunskih Karpatih, ki  predstavljajo orografsko oviro 

za vlažne zračne gmote z zahoda.  
č) V kraju D je tako malo padavin zato, ker Črno morje nima tako izrazitega vpliva na okolico kot Jadransko morje.
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80. podnebni Tipi v jugovzhodni evropi

Temišvar – Bjelašnica – Dubrovnik – Varna

a) namočeno kontinentalno podnebje
b) gorsko podnebje
c) sredozemsko podnebje
č) klimogram 4
d) klimogram 3

81. eTnična in verska raznolikosT jugovzhodne evrope 

pravoslavna veroizpoved – katoliška veroizpoved – islam

a) pravoslavna veroizpoved
b) islam
c) Romuni, Bolgari, Srbi, Črnogorci, Makedonci
č) pri Bošnjakih in Albancih
d) pri Hrvatih

82. spreMinjanje eTnične sesTave bosne in hercegovine

a) ne
b) precej večje
c) delež Bošnjakov
č) delež Hrvatov

83. gospodarski in družbeni probleMi v državah nekdanje jugoslavije

V nekdanji Jugoslaviji se je turizem najbolj razvil na Hrvaškem (         P       ), kjer je prvi veliki vzpon doživel  

v šestdesetih (           P          ) letih 20. stoletja. Danes na tujce odpade kar pet (devet) desetin vseh nočitev.  

K sedanjemu razcvetu hrvaškega turizma je precej prispevala izgradnja novih železniških (avtocestnih) povezav 

med Zagrebom in Dalmacijo (           P         ). V Srbiji so industrijski obrati v času tranzicije propadli predvsem  

v robnih (               P     ) delih države, ki jih je največ na severu  (jugu). V Črni gori je severni (          P        ) del  

države precej manj razvit od srednjega in južnega. Srbi (Albanci) so se začeli bolj množično priseljevati na Kosovo 

po znameniti bitki na Kosovem polju. Po drugi svetovni vojni so imeli Albanci na Kosovu bistveno višjo smrtnost 

(rodnost) kot Srbi. Leta 2008 (        P        ) je tudi Kosovo razglasilo samostojno državo. Makedonski jezik je zelo 

podoben grškemu (bolgarskemu).  V Makedoniji živijo Albanci predvsem na severu in vzhodu (zahodu) države. 

Delež Makedoncev se je v tej državi v zadnjih desetletjih opazno zmanjšal (           P           ). 

84. deMografski razvoj albanije

a) do 1990
b) najvišja naravna rast prebivalstva  v Evropi
c) politični in gospodarski kaos po zlomu najtršega režima ter eksodus prebivalcev v tujino
č) v desetletju 1990–2000
d) splošna negotovost in odhod večjega števila mladih v tujino 
e) zaradi izboljšanja gospodarskih razmer in večjega upanja za prihodnost mladih
f ) zaradi še vedno številnega odhajanja v tujino
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85. spreMeMbe gospodarsTva v roMuniji in bolgariji

a) v sekundarni sektor
b) Velik del industrije je propadel zaradi razpada SZ in posledične izgube velikega dela odjemalcev industrijskih 

izdelkov. 
c) strukturne reforme
č) v terciarni sektor
d) v terciarnem sektorju
e) Za pomoč je zaprosila Romunija, revnejša pa je Bolgarija. 
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