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OBČA  
GEOGRAFIJA
Delovni zvezek za 1. letnik gimnazije

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak

Z dostopom do  
interaktivne oblike

REŠITVE VAJ
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UVOD

VAJA 1
NE 
Beseda zemljepis je je slovenski prevod besede geografija.
DA
NE Geografija posameznih pojavov ne obravnava ločeno, ampak v medsebojni povezanosti.  
DA
DA

NE Pokrajine praviloma prehajajo druga v drugo dokaj neopazno. 

VAJA 2 
Pravilne trditve so 3, 4 in 5. 

VAJA 3
Levo zgoraj: naravnogeografski (vodovje) – hidrogeografija
Desno zgoraj: družbenogeografski (prebivalstvo) – demogeografija
Sredina levo: družbenogeografski (naselje) – geografija naselij
Sredina desno: naravnogeografski (živi svet) – biogeografija
Spodaj levo: naravnogeografski (površje) – geomorfologija
Spodaj desno: naravnogeografski (prst) – pedogeografija

ZGRADBA ZEMLJE IN NJENO POVRŠJE

VAJA 4
Levo zgoraj – notranji (preoblikovalni proces)
Desno zgoraj – zunanji (preoblikovalni proces)
Sredina levo – zunanji (preoblikovalni proces)
Sredina desno– zunanji (preoblikovalni proces)
Spodaj levo – zunanji (preoblikovalni proces)
Spodaj desno – notranji (preoblikovalni proces)

VAJA 5
a) Dijak s črno barvo označi mejo med skorjo in plaščem.
b) Dijak z rdečo barvo označi mejo med astenosfero in litosfero.
c) hladnejši in trdnejši
č) kontinentalna skorja, zgornji del plašča, astenosfera, plast pod astenosfero
d) pod kontinenti

VAJA 6
a) 1 Afrika, 2 Južna Amerika, 3 Severna Amerika, 4 Evrazija, 5 Indija, 6 Antarktika, 7 Avstralija 
b) Dijak nariše puščice v ustrezne smeri. 
c) Indija

VAJA 7
Pravilne trditve so 2, 4, 5 in 6. 

VAJA 8
A – premikanje plošč druga ob drugi, B – približevanje plošč, C – razmikanje plošč
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VAJA 9
a)  A – jedro antiklinale, B – jedro sinklinale, C – jedro antiklinale, Č – jedro sinklinale, D – 

jedro antiklinale
b)  Na območju Č je dolina, ker je tu jedro antiklinale. 
c)  Na območju D je dolina, ker se je v jedro izbočenega dela gube (antiklinale) vrezala reka in 

odstranila vršni del antiklinale.
č)  V skrajnem desnem delu risbe gube niso več prepoznavne zato, ker je tam prišlo do 

neenakomernega gubanja in prelamljanja, kar je povsem deformiralo površje.

VAJA 10
a) na levi nagubano, na desni grudasto

VAJA 11
Vsak dijak po svoje napiše dva kratka fantazijska spisa. Bistvo vaje je v tem, da na podlagi 
predhodno podanih dejstev (tekoča lava pri vulkanu A, težko tekoča lava z vodno paro in plini 
pri vulkanu B) pravilno oceni varno razdaljo opazovanja vulkana in posledice erupcij. Ena od 
možnosti opisa bi bila naslednja.
Vulkan A: S helikopterjem letimo proti vulkanu, iz katerega bruha težko tekoča lava. S seboj 
smo vzeli teleobjektive, saj se izkušeni pilot noče v nobenem primeru preveč približati vulkanu. 
Vulkanske erupcije spremljajo silovite eksplozije, še hujše pa so vulkanske bombe, ki letijo 
nekaj kilometrov daleč. Gozdovi v širši okolici vulkana so vsi v plamenih, saj so bombe zanetile 
požare v širši okolici. Leteti moramo zelo visoko, saj je nekaj sto metrov nad tlemi povsod dim 
in pokrajine pod seboj sploh ne moremo opazovati. Helikopter začnejo zračni vrtinci kmalu tako 
premetavati, da postane slabo celo pilotu, zato rajši odletimo nazaj in čakamo na prve satelitske 
posnetke erupcije.
Vulkan B: S helikopterjem letimo proti vulkanu, za katerega so nas opozorili, da ima lahko 
tekočo lavo. Zato se lahko s helikopterjem zelo približamo samemu žrelu. Tekoča lava je 
ponekod prodrla že pet kilometrov daleč od žrela, vendar pri tem ni zalila celotnega površja. 
Tokovi lave so se usmerili predvsem po dolinah, izbočeni deli površja pa so ostali izven nje. Na 
mestih, do koder je prišla lava, so se sicer razvneli gozdni požari, na nekaterih dvignjenih delih 
pa je le trava, ki je že zgorela. Zato lahko s helikopterjem pristanemo na vrhu obsežne vzpetine, 
saj so tokovi lave oddaljeni več sto metrov. Čeprav je vroče, se lahko z vzpetine spustimo tako 
rekoč do same lave in jo fotografiramo.

VAJA 12
Levo zgoraj – žrelo 
Desno zgoraj – gejzir
Levo spodaj – lavni pokrov
Desno spodaj – vulkanski bombi

VAJA 13
a)  Perujsko-čilski globokomorski jarek je nastal zato, ker se plošča Nazca podriva pod 

Južnoameriško ploščo.
b)  Japonsko otočje je nastalo zato, ker se Tihooceanska in Filipinska plošča podrivata pod 

Evrazijsko.
c)  Mout McKinley je nastal zaradi bližine stika med Tihooceansko ploščo in Severnoameriško 

ploščo.
č)  Havajsko otočje je nastalo zato, ker se tam pod premikajočo se Tihooceansko ploščo nahaja 

izredno vroče žarišče, imenovano vroča točka.
d)  Ker se tam nahaja prelomnica sv. Andreja, ob kateri so stalni potresi. 
e)  Andi so nastali zaradi podrivanja plošče Nazca pod Južnoameriško ploščo.
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f)  Otok Ascension v Atlantskem oceanu je nastal zaradi svoje lege na Srednjeatlantskem hrbtu, 
kjer se razmikata Južnoameriška in Afriška plošča.

g)  V vzhodni Afriki so nastala podolgovata jezera v smeri sever–jug zato, ker se tam afriško 
kopno (del Afriške plošče) razmika vzdolž Srednjeafriškega in Vzhodnoafriškega tektonskega 
jarka, nastala tektonska jarka pa je delno zalila voda.

VAJA 14
NE Potresna območja so po svetu bolj razširjena kot vulkanska. 
DA
DA
DA
NE Evropska makroseizmična lestvica loči dvanajst stopenj intenzitete. 
DA

VAJA 15
5 devon, 3 pliocen, 2 kreda, 5 perm, 3 paleocen, 5 kambrij, 1 pleistocen, 3 eocen

VAJA 16
6 mezozoik, 5 starejši paleozoik, 2 holocen, 4 mlajši paleozoik, 1 terciar, 3 pleistocen, 7 
predkambrij

VAJA 17
konglomerat B, peščenjak B, pesek A, prod A, breča B, grušč A

VAJA 18
Pravilne trditve so 3, 4, 5, 7 in 8. 

VAJA 19
Vse procese razkrajanja in razpadanja kamnin označujemo kot preperevanje (    γ     ). 
Razgaljevanje površja s tujko imenujemo deložacija (denudacija). Na pobočjih je zelo 
pomembna sila akumulacije (gravitacije), saj vleče navzdol delčke, ločene od trdnega površja. 
Pri mehanskem raztapljanju (preperevanju) se mineralna sestava kamnin ne spreminja. Glavni 
vzrok zanj so temperaturne razlike, saj se kamnine pri ohlajanju krčijo (     γ   ). Najbolj znana 
oblika kemičnega preperevanja je korozija 
(     γ    ), ki jo povzroča voda ob pomoči ogljikovega peroksida (dioksida). Pri biološkem 
razkroju (preperevanju) gre lahko tako za kemično kot za mehansko preperevanje. Posledica 
površinskega 
(     γ    ) spiranja površja je denudacija. Ko začne podzemna (padavinska) voda na pobočjih 
počasi vrezovati manjše jarke, začnemo govoriti o eroziji (     γ     ).

VAJA 20
a)  zaradi polzenja tal
b)  melišče
c)  grušč
č)  Kamnina v steni zelo hitro prepereva zaradi intenzivnega mehanskega preperevanja, saj ni 

porasla z rastlinstvom, ki bi jo ščitilo pred mehaničnim preperevanjem.
d)  Več večjih kamnov najdemo spodaj, saj imajo večji kamni večjo vztrajnost in se kotalijo dlje.

VAJA 21
a)  bočna erozija A, akumulacija B
b)  od spodaj navzdol 3, 1, 2
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VAJA 22
a)  zgoraj: 4 in 2, spodaj: 1 in 3
b)  mrtvi rokav
c)  meander
č)  Reke veliko lažje spreminjajo svojo strugo v spodnjem delu zato, ker tam prevladuje 

akumulacija, reka pa teče po nesprijetih naplavinah, v katere nima vrezane globoke struge. V 
zgornjem delu prevladuje globinska erozija, zato je reka vrezana v živoskalno osnovo in ne 
more spreminjati struge.

VAJA 23
a)  Č
b)  erozija
c)  transport
č)  delta
d)  Ker so tam bolj odporne kamnine in se reka še ni mogla poglobiti do te mere, da bi bil 

uravnotežen profil. 
e)  zaradi bolj ravnega površja in posledično počasnejšega toka reke
f)  A
g)  majhna v točki E in velika v točki A

VAJA 24
Dijak z modrima puščicama na profilu označi dve mesti z največjo erozijo, z rdečima pa dve 
mesti, kjer je največja akumulacija. 

VAJA 25
a)  levi na Novi Zelandiji, desni v Švici
b)  Pri levem grafikonu je najmanjše taljenje in največje kopičenje ledu julija. Oboje se dogaja v 

času zime, zima pa je julija na Novi Zelandiji. Pri desnem grafikonu je največje kopičenje in 
najmanjše taljenje ledu januarja. Januarja pa je zima v Švici.

c)  februarja

VAJA 26
a)  leva celinsko, desna gorsko
b)  na levi
c)  na levi
č)  na levi
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VAJA 27
a)  A ledeniški potok, B čelna morena, C bočna morena, D krnica, E srednja morena 
b)  Led na območju D je še pokrit s snegom zato, ker leži na večji nadmorski višini, kjer so nižje 

temperature in se sneg tudi poleti ne stopi, ampak se počasi preobrazi v led. Led na območju 
B ni pokrit s snegom, na njegovem površju pa se nabirajo skale in prah, kar mu daje temnejšo 
barvo. 

VAJA 28
Pravilne trditve so 2, 5, 7, 9 in 10. 

VAJA 29
Levo zgoraj – presihajoče jezero, desno zgoraj – vrtača
Levo spodaj – kraško polje oz. ponikalnica, desno spodaj – ponor

VAJA 30
A suha jama, B vodna jama, C stalagmit, Č kapniški steber, D stalaktit, E brezno, F koliševka 

VAJA 31
Levo zgoraj – kotlič, desno zgoraj – žlebiči
Levo spodaj – konta, desno spodaj – škraplje

VAJA 32
a)  C
b)  C
c)  C
č)  v levo

VAJA 33
Leva slika– gruščnata puščava ali serir, deflacija
Desna slika – peščena puščava ali erg, vetrna akumulacija

VAJA 34
V puščavah letno pade manj (    γ     ) kot 250 mm padavin. Takšno podnebje imenujemo 
semiaridno (aridno). Največje puščave na svetu so nastale v bližini obeh tečajnikov 
(povratnikov). Z izrazom inflacija (deflacija) označujemo vetrno odnašanje drobnih delcev s 
površja. Izraz korazija (   γ    )    pomeni brušenje kamnite podlage, ki ga izvaja veter z drobnimi 
delci. Gobaste (     γ    ) skale so nastale z brušenjem skalnih ovir, ki so tako dobile značilno 
gobasto obliko. Vetrna akumulacija se začne tedaj, ko se hitrost vetra poveča (zmanjša). Sipine 
so položnejše na zavetrni (privetrni) strani. Skalna (      γ    ) puščava ali hamada je značilna za 
bolj gorat puščavski svet. Glavni vzrok za širjenje puščav ali dezertifikacijo (     γ    ) je običajno 
kar človek. Na puhlici se razvije černozjom (    γ     ). 

VAJA 35
a)  V točki B erozija, v točki Č akumulacija. 
b)  med visoke obale
c)  Risba prikazuje stanje oseke. V času plime je morska gladina višja in morje buta pod klif, kjer 

se je izoblikoval morski spodmol.
č)  A klif, B morski spodmol, C abrazijska polica 
d)  Zrušile so se s klifa. Bolj bodo zaobljene.
e)  v levo
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VAJA 36
a)  akumulacija
b)  med nizke
c)  laguna
č)  zemeljska kosa

VAJA 37
a)  zgoraj fazi 3 in 4, spodaj fazi 2 in 1
b)  fjordski tip
c)  v terciarju (pliocenu) oz. pred pleistocensko poledenitvijo
č)  v pleistocenu

PODNEBJE

VAJA 38
Med plini, ki jih najdemo v atmosferi (     γ    ),  je največ dušika in kisika. Ogljikov dioksid 
absorbira (     γ    ) toploto, ki jo Zemljino površje izžareva v vesolje. V zraku je vedno nekaj 
primesi. Kadar se njihova koncentracija (        γ      ) poveča do takšne stopnje, da začne ogrožati 
žive organizme, govorimo o pregrevanju (onesnaževanju) zraka. Pojav kislega (    γ     ) dežja 
nastane zaradi žveplovih in vodikovih (dušikovih) spojin, iz katerih nastanejo kisline. Zaradi 
kislega dežja umirajo predvsem listnati (iglasti) gozdovi. Mešanico dima, strupenih plinov 
in megle imenujemo fog (smog). Spodnja plast atmosfere se imenuje stratosfera (troposfera). 
Ozonska (      γ     ) plast je pomemben ščit za življenje na našem planetu. Ozonska luknja se je 
najbolj razvila nad Arktiko (Antarktiko). Vzrok za njen nastanek je povečana količina freonov (       
γ      ) v ozračju. 

VAJA 39
a) A
b) B
c) A
č) A
d) B
e) B, osojno

VAJA 40
a)  Mesto Winnipeg prikazuje polna krivulja, otok St. Mary’s pa črtkana krivulja. Prvi kraj ima 

izrazito celinsko podnebje, zato je to lahko le Winnipeg, drugi kraj pa izrazito oceansko 
podnebje, zato je to lahko le otok St. Mary’s.

b)  Pri črtkani krivulji je večji zamik zato, ker prikazuje razmere v oceanskem podnebju. To je 
pod močnim vplivom morja, ki se segreva precej počasneje kot kopno, zato je opazen večji 
časovni zamik za obdobjem največje količine sončnega sevanja.

VAJA 41
1 rotacija Zemlje, 5 podnebje, 3 podnebni elementi, 2 podnebni dejavniki, 6 vreme

VAJA 42
a)  Glasgow ima višjo povprečno januarsko temperaturo kot Cartwright zato, ker se pri Glasgowu 

kaže vpliv toplega, pri Cartwrightu pa vpliv hladnega morskega toka.
b)  København ima nižjo povprečno julijsko in višjo povprečno januarsko temperaturo od 

Moskve zato, ker leži ob morju, Moskva pa v notranjosti.
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c)  Novosibirsk ima nižjo povprečno januarsko temperaturo kot Moskva zato, ker leži bolj 
globoko v celinski

notranjosti in prihaja do njega od zahoda manj vplivov morja.
č)  Petropavlovsk ima nižjo povprečno januarsko temperaturo kot Glasgow zato, ker se pri 

Glasgowu kaže vpliv toplega, pri Petropavlovsku pa vpliv hladnega morskega toka.
d)  Najnižjo povprečno januarsko temperaturo ima Novosibirsk. Vzrok za to je lega v 

kontinentalni notranjosti, kjer se kopno pozimi zelo ohladi.
e)  januarja

VAJA 43
6 povečana količina CO2, 5 skrajne temperature, 4 temna barva površja, 3 izoterme, 2 svetla 
barva površja

VAJA 44
a)  Temperaturne amplitude so večje na severni polobli, ki ima veliko več kopna kot južna. 

Kopno pa se prek leta bistveno bolj segreje in ohladi kot morje.
b)  zaradi toplega Severnoatlantskega toka
c)  Letne temperaturne amplitude so v Severni Ameriki veliko večje zato, ker je Severna 

Amerika širša od Južne in se zato predvsem pozimi bolj ohladi.

VAJA 45
Levi grafikon – običajne razmere, desni grafikon – inverzija

VAJA 46
Temperatura zraka Maksimalna vlaga v g/m3
–5 º C : 3 g/m3

15 º C : 12 g/m3

40 º C : 48 g/m3

VAJA 47
a)  Na gorskih pobočjih prihaja večkrat do kondenzacije vlage in nastanka padavin kot nad 

morjem zato, ker se zrak nad morjem premika neovirano, nad gorskimi pregradami pa je 
prisiljen, da se dviguje. Pri tem se adiabatno ohlaja, kar poveča njegovo relativno vlago in 
pripelje do kondenzacije vlage in nastanka padavin.

b)  orografske padavine
c)  E
č)  A
d)  Več padavin pade na točki B, ker se je tam višja reliefna pregrada. Zrak se je zato prisiljen 

bolj dvigniti, zaradi tega pride do večje količine padavin.

VAJA 48
leva slika – podnevi, desna slika – ponoči
a)  nad morjem
b)  kopno
c)  kopno
č)  hladen
d)  topel
e)  hladen
f)  topel
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VAJA 49
a)  leva skica: anticiklon, desna skica: ciklon
b)  Vetrovi na levi skici pihajo v smeri urinih kazalcev, na desni skici pa v nasprotni smeri urinih 

kazalcev.
c)  Oblake bi lahko dorisal nad desno skico, sonce pa nad levo skico.

VAJA 50
a)  B
b)  visok
c)  nizek
d)  dviga
e)  ohlajanje
f)  pasati

VAJA 51
leva risba: topla fronta, desna risba: hladna fronta

Značilnosti fronte Topla fronta Hladna fronta
frontalna površina položna strma
dvigovanje toplega zraka počasi hitro
trajanje prehoda fronte dolgotrajnejše kratko
izdatnost padavin majhna velika
stanje, ki nastopi po prehodu fronte otoplitev ohladitev
prisotnost bliskanja in nalivov ne da

VAJA 52
Levo – deževno, desno – sončno

VAJA 53

Zimski monsun Poletni monsun
azijsko kopno je bolj ohlajeno kot sosednja 
oceana

azijsko kopno je bolj segreto kot sosednja 
oceana

nad oceanoma je nizek zračni tlak nad oceanoma je visok zračni tlak
vetrovi pihajo iznad kopna proti 
oceanoma__________________

vetrovi pihajo iznad oceanov proti kopnemu

vetrovi so hladni in suhi vetrovi so topli in vlažni

VAJA 54
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VAJA 55
Tropsko suho podnebje – savansko podnebje – ekvatorialno podnebje

VAJA 56
Sredozemsko podnebje – monsunsko podnebje – subtropsko suho podnebje

VAJA 57
Zmerno hladno podnebje – oceansko podnebje – kontinentalno vlažno podnebje

VAJA 58
Karaganda: kontinentalno polsuho podnebje, Kazan: kontinetalno vlažno podnebje, Bobo 
Dioulasso: savansko podnebje, McMurdo: polarno podnebje, Alice Springs: tropsko polsuho 
podnebje, Ojmjakon: zmerno hladno podnebje, Kuantan: ekvatorialno podnebje, Sagar: 
monsunsko podnebje 

PRST IN RASTLINSTVO

VAJA 59
DA
NE Kamninsko podlago, iz katere nastane preperina, imenujemo matična podlaga. 
DA
DA
NE Dejavniki, ki vplivajo na nastanek in razvoj prsti, so pedogenetski dejavniki. 
DA
V vlažnem podnebju se prsti razvijajo hitreje kot v suhem. 

VAJA 60
Kamninska podlaga je zelo pomembna zlasti v začetnih fazah razvoja prsti.  Mlade prsti imajo 
še veliko lastnosti kamninske podlage, zrele prsti pa manj. Na živoskalni osnovi se prst močno 
loči od preperine in trdne kamninske podlage spodaj, na sipkih nanosih peska ali proda pa je ta 
prehod težje  določljiv. Vpliv podnebja se kaže prek temperature in vlažnosti. Pri večji vlažnosti 
je kemično raztapljanje močnejše. Na svetovni ravni je najpomembnejši pedogenetski dejavnik 
podnebje, na krajevni ravni pa lahko prevlada kak drug dejavnik. Relief vpliva na razvoj prsti 
predvsem s strmino pobočij. Na strmih pobočjih so prsti plitve. 

VAJA 61
a) 1: trdna matična podlaga R, 2: horizont preperele matične podlage C, 3: iluvialni horizont B, 
4: eluvialni horizont E, 5: humozni horizont A, 6: organski horizont O
b) 3-A, 5-C, 4-B, 1-E, 6-R, 2-O

VAJA 62
Leva slika – Hrvaška, desna slika – tropska Afrika
a)  na levi
b)  železove primesi
c)  v sredozemskem podnebju
č)  Nastala je v vlažnem tropskem podnebju. Dokaz za to je velika debelina prsti, ki je posledica 

intenzivnejših kemičnih in bioloških procesov v prsti, značilnih za višje temperature in veliko 
vlažnost.

d)  na desni sliki
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VAJA 63
a)  temperatur
b)  geografske širine
c)  padavin
č)  tropskega pasu 
d)  naravno
e)  A in B

VAJA 64
Pravilne trditve so 1, 5 in 6. 

VAJA 65
slika levo zgoraj: puščavsko rastlinstvo, 1, puščavska prst
slika desno zgoraj: iglasti gozd, 3, siva sprana prst ali podzol
slika levo na sredini: savansko rastlinstvo, 6, rdečkasto rumena prst vročih predelov
slika desno na sredini: tropski deževni gozd, 4, rdečkasto rumena prst vročih predelov
slika levo spodaj: tundrsko rastlinstvo, 2, tundrska prst
slika desno spodaj: sredozemsko rastlinstvo, 5, rdeča sredozemska prst

VODOVJE

VAJA 66
6  morske ožine
4  sredozemska morja
1  robna morja
3  zalivi
5  prekopi

VAJA 67
a)  Glavni vzrok je v tem, da je v točki B kot, pod katerim padajo sončni žarki na površino morja, 

zaradi nizke geografske širine bistveno večji kot v točki A.
b)  Glavni razlog je v tem, da leži točka C na območju toplega Severnoatlanstkega toka, točka Č 

pa na območju hladnega toka.

VAJA 68
a)  Voda v točki A je med najmanj slanimi na svetu zato, ker leži v zaprtem plitvem morju na 

visoki geografski širini, poleg tega se v morje izliva veliko sladke vode.
b)  Morska voda v točki B je manj slana zato, ker leži v ekvatorialnem pasu, kjer slanost znižuje 

obilica padavin. Po drugi strani leži točka C na območju subtropskega visokega zračnega 
tlaka, kjer je nebo stalno jasno in pihajo pasati.

c)  Voda v točki Č je med najbolj slanimi na svetu zato, ker leži v zaprtem zalivu na območju 
subtropskega visokega zračnega tlaka.

č)  Morska voda v točki D je bolj slana zato, ker jo tja prinaša topel Severnoatlantski tok iz bolj 
slanih delov svetovnega oceana, voda v točki E pa je že izven vpliva tega toka.

d)  na desni sliki
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VAJA 69
Pri valovanju (     γ   ) in plimovanju se voda le dviga in spušča. Privlačni sili Lune in Sonca 
(     γ    ) povzročata bibavico. Privlačna sila Lune je precej manjša (večja), zato se površina 
oceanske vode rahlo izboči na tisti strani našega planeta, ki gleda proti Luni (     γ    ), obenem pa 
tudi na nasprotni strani planeta. Stanje, ko se morska gladina dvakrat na dan dvigne, imenujemo 
oseka (plima). Ker so estuariji v notranjost vedno ožji, je višinska razlika med plimo in oseko 
v njih najmanjša (največja). Morski tokovi, ki se na južni polobli premikajo od juga proti 
severu, so topli (hladni) tokovi. Na kartah jih označujemo z modro (        γ     ) barvo. Človek za 
prehrano čedalje bolj uporablja tudi dril (kril) iz antarktičnih morij. S postopkom zasoljevanja 
(razsoljevanja) lahko iz morske vode pridobijo sladko vodo. Svetovni oceani so že onesnaženi 
z delci razpadajoče plastike (       γ     ). Najbolj opazen pojav onesnaževanja globine (površine) 
morja je postalo onesnaževanje z nafto. 

VAJA 70
5 povodje, 2 rečje, 7 povirje, 1 razvodnica, 3 razvodje, 6 porečje

VAJA 71
Cerkvenikov mlin: november, jesensko deževje, 1, dežni
Hotešček: november, jesensko deževje, 2, dežno-snežni
Gornja Radgona: maj, topljenje snega, 1, snežni
Otiški vrh: april, topljenje snega, 2, snežno-dežni

VAJA 72
a)  5 %
b)  41 %
c)  približno 1 : 8
č)  za izpiranje stranišča ter za kopanje in tuširanje
d)  Pri tem vprašanju mora dijak najprej skrbno razmisliti o bivalnih razmerah v indijski vasici 

ob reki Ganges. Glede na to, da črpajo vodo iz vaškega vodnjaka, nimajo urejenega vodovoda 
in kanalizacije. Vode ne uporabljajo za izpiranje stranišča ter za kopanje in tuširanje, saj 
nimajo sodobnih stranišč in kopalnic. Umivajo se kar v reki Ganges, kjer tudi perejo perilo. 
Avtomobilov zaradi revščine nimajo, zato jih tudi ne umivajo. S pitno vodo iz vodnjaka 
morajo ravnati zelo skrbno, zato jo uporabljajo v glavnem le za pitje, kuhanje in pomivanje 
posode.

VAJA 73
a)  Zato, ker je vzpetina nad točko A višja od vzpetine nad točko B.
b)  Prepustni sta kamnini na točkah C in E, neprepustni pa na točkah Č in D. 
c)  Zaradi stika prepustnih kamnin (zgoraj) z neprepustnimi (spodaj).
č)  Ker priteče na prepustne kamnine. 
d)  Ker celotno dolžino teče po neprepustni kamnini. 

VAJA 74
DA
DA
NE Jezera v žrelih ugaslih vulkanov imenujemo kraterska jezera. 
DA
DA
DA 
NE Jezerska voda se večinoma obnavlja zelo počasi.
NE V Bajkalskem jezeru v Rusiji je petina vse površinske tekoče vode na Zemlji. 
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VAJA 75
a) leva v zmerno toplem, desna v tropskem pasu
b) barje
c) mangrove
č) v času oseke
d) v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah

PREBIVALSTVO IN NASELJA

VAJA 76
Levo južna, desno severna polobla

VAJA 77
a) dobrih 10 km
b) nič
c) 4 %

VAJA 78

Država Površina Št. prebivalcev Gostota
Nigerija 923 768 km2 200 962 417 217,5 preb./ km2

Belgija 30 528 km2 11 565 791 378,8 preb./km2

Nova Zelandija 268 023 km2 4 972 620 18,2 preb./km2

VAJA 79
a)  v Aziji
b)  v Latinski Ameriki
c)  Afrika
č)  Čedalje bolj se bo zmanjševala. Glavni razlog bo višanje osebnega standarda prebivalstva. 

VAJA 80
a)  Evropa
b)  1980
c)  v Severni Ameriki ter Avstraliji z Oceanijo
č)  v Afriki
d)  Vsak dijak napiše svoje mnenje in ga utemelji. Prihodnosti se ne da točno napovedovati. 

Okvirno pa lahko rečemo, da se bo celotna rodnost še naprej zmanjševala, najpočasneje 
v Afriki in v tistih delih sveta, ki so gospodarsko najmanj razviti.  Vojne, krize in druge 
nepredvidene okoliščine pa lahko precej spremenijo podobo. 

VAJA 81
a)  47 let, 74 let
b)  2035
c)  64 let
č)  v skupini manj razvitih držav
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VAJA 82

Značilnost Faza demografskega prehoda
največje upadanje rodnosti 3
najnižje celotno število prebivalcev 1
največje povečanje naravnega prirasta 2
verjetno upadanje naravnega prirasta 5
največje upadanje naravnega prirasta 3
najvišja umrljivost 1
največje upadanje umrljivosti 2

VAJA 83
S pojmom migracije označujemo razslojevanje (preseljevanje) prebivalstva v drug kraj (     γ     ), 
pokrajino ali državo (       γ      ). Beseda priseljenec je sopomenka za besedo emigrant (imigrant). 
Demografski (migracijski) saldo je razlika med številom priseljenih in številom odseljenih. 
Beg možganov razvitim državam prinaša koristi (    γ    ). Med različnimi vzroki za selitve 
bodo v prihodnosti čedalje pomembnejši okoljski (         γ     ) vzroki. Z oznako medregionalne 
(meddržavne) selitve označujemo preseljevanje prebivalstva med dvema državama, z oznako 
čezmorske (   γ   ) selitve pa preseljevanje med dvema celinama. Pri prostovoljnih (prisilnih) 
selitvah se ljudje selijo zaradi vojn in nasilja. 

VAJA 84
a)  0–4 let, 5–9 let
b)  30–34 let, 35–39 let
c)  7,8 %, 4,2 %
č)  pri meddržavnih migrantih

VAJA 85
a)  manjši
b)  večji
c)  večji
č)  1982
d)  večji
e)  v Južni Aziji
f)  Dijak napiše svoje mnenje. Pričakujejo se predvsem odgovori: gospodarska razvitost, osebni 

standard, življenjski stil, tradicija, položaj žensk v družbi itd.  

VAJA 86
a)  največ Evropa, najmanj Afrika
b)  približno 1 : 5
c)  največ Afrika, najmanj Evropa
č)  Severna Amerika
d)  Azija in Latinska Amerika

VAJA 87
3, 2, 5, 1, 4

VAJA 88
Morgantown, New York, Sun City, Brownsville
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VAJA 89
a)  14 %, 88 %
b)  po letu 1900
c)  zaradi 2. svetovne vojne in njenih posledic
č)  počasnejše
d)  počasneje, ker je že itak nizek

VAJA 90
a)  judovstvo, budizem
b)  islam, hinduizem
c)  islam

VAJA 91
Levo podeželsko, desno mestno okrožje
Utemeljitev: Na levem grafu se vidi majhen delež najbolj vitalnega prebivalstva 20–34 let, 
ki se je odselilo, relativno visoki pa so deleži starejših prebivalcev. Na desnem grafu se vidi 
nadpovprečen delež mladih 15–29 let in precej manjši delež starejših nad 60 let. 

VAJA 92
Zgoraj levo – gručasto naselje, zgoraj desno – samotna kmetija, spodaj levo – zaselek, spodaj 
desno – razloženo naselje

VAJA 93
a)  V manj razvitih državah. V bolj razvitih državah je bil ta delež že leta 1950 nad polovico in 

je za to visoko vrednostjo lahko naraščal le relativno počasi. V manj razvitih je ta delež leta 
1950 znašal manj kot petino, zaradi množičnega bega prebivalstva z revnega podeželja v 
mesta pa se je relativno veliko hitreje povečeval. 

b)  Japonska, Indija
c)  v Indiji, v Kitajski
č)  bližji deležu v manj razvitih državah
č)  Do leta 1982 je ta delež naraščal relativno zelo hitro, potem pa se je naraščanje bistveno 

upočasnilo. 

VAJA 94
a)  poslovno središče
b) etnična (kitajska) četrt
c) na spodnji sliki
č) na zgornji sliki
d) na spodnji sliki

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN UREJANJE PROSTORA

VAJA 95
a) leva prikazuje ekstenzivno, desna intenzivno kmetijstvo
b) leva prikazuje tradicionalno, desna sodobno kmetijstvo
c) leva prikazuje samooskrbno, desna tržno kmetijstvo
č) pri obliki na levi sliki
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VAJA 96
a)  najvišji v državah z nizkimi prihodki, najnižji v državah z visokimi prihodki
b)  v državah s srednjimi prihodki
c)  V državah s srednjimi prihodki. V državah z visokimi prihodki je že itak zelo nizek in se 

skoraj ne more več zmanjšati, države z najnižjimi prihodki pa se bodo najtežje izkopale iz 
revščine, zato bo tam prebivalstvo še vedno v precejšnji meri navezano na samooskrbno 
kmetijstvo. 

VAJA 97
a)  najnižji v Latinski Ameriki, najvišji v Afriki
b)  na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki
c)  Bolj se je zmanjšal v Vzhodni Aziji in na Pacifiku, kamor spada Kitajska. Vzroki za to so v 

bistveno hitrejši industrializaciji in gospodarskem razvoju na Kitajskem kot v Indiji. 

VAJA 98
a)  delež premoga
b)  delež zemeljskega plina
c)  ostajal je skoraj nespremenjen
č)  delež obnovljivih virov
d)  Dijak o tem vprašanju poda svoje mnenje, pomembno je, da ga čim bolje utemelji. Možnih 

je namreč več utemeljitev. Najbolj bosta upadala deleža premoga in nafte. Premog najbolj 
onesnažuje ozračje, zato njegovo uporabo zmanjšujejo, zaloge nafte pa so zelo omejene in 
zlasti v razvitejših državah si prizadevajo čim bolj preiti na uporabo drugih energijskih virov. 

VAJA 99
a)  na Bližnjem vzhodu in v Severni Ameriki
b)  v Evropi
c)  V Aziji in Pacifiku. K temu je najbolj prispevala Kitajska. 
č)  v Evropi

VAJA 100
Odgovori pri tej vaji niso edini možni, ampak jo dijaki rešujejo na osnovi lastnih pogledov in 
ramišljanja. Bistvo vaje je v tem, da dijake prisili k razmišljanju, saj vse prednosti in slabosti 
posameznih energijskih virov v učbeniku niso razložene. 

Energijski vir Glavna prednost Glavna slabost
nafta Vsesplošna uporabnost Majhne zaloge
premog Velike zaloge Onesnažuje zrak
hidroenergija Obnovljiv vir Problematične posledice 

izgradnje HE
jedrska energija Potrebne le majhne količine 

jedrskega goriva
Problem skladiščenja 
odpadkov

zemeljski plin Ekološko čist vir Ni dostopen vsem 
uporabnikom

VAJA 101
a)  v Veliki Britaniji in ZDA
b)  v Nemčiji in Sloveniji
c)  Nemčija in Slovenija
č)  V Italiji se je ta delež zmanjšal manj kot v Veliki Britaniji in precej bolj kot v Nemčiji. 
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VAJA 102
a)  med stare panoge
b)  v lahko industrijo
c)  ne
č)  Preselili so jih v manj razvite države.

VAJA 103
a)  leta 1950: ZDA, Velika Britanija, Francija; leta 1990: Japonska, ZD, Nemčija; leta 2017: 

Kitajska, ZDA, Japonska
b)  Zmanjšal v ZDA, povečal na Kitajskem. 
c)  Močno se je povečal. 

VAJA 104

Lastnost prometa Vrsta prometa
cena (od najnižje do najvišje) vodni, železniški, cestni, zračni
hitrost (od največje do najmanjše) zračni, železniški, cestni, vodni
odvisnost od reliefnih razmer (od najmanjše do največje) zračni, cestni, železniški, vodni
primernost za prevoz velikih tovorov na velike razdalje 
(od največje do najmanjše)

vodni, železniški, cestni, zračni

obseg uničevanja kmetijskih zemljišč (od najmanjšega do 
največjega)

zračni, vodni, železniški, cestni

VAJA 105
Levo zgoraj – znamenita cerkev, desno zgoraj – relief (gore)
Levo spodaj – reka (za kajakaštvo), desno spodaj – grad

VAJA 106
a)  » Kako so ti evropski beli turisti obsedeni od fotografiranja z nami!« »Ni mi prav, da nas 

slikajo, ker potem te fotografije prodajajo v svoji državi in služijo denar.« »Všeč mi je, da 
pridejo bogati turisti prav v našo vas, in sem počaščen, da se želijo slikati z nami.« »Vsi ti 
turisti živijo krasno življenje. Denarja imajo očitno preveč, zato ga zapravljajo zato, da hodijo 
gledat našo revščino.« itd.

b)  »Tile Masaji so bili še pred dobrim stoletjem strašno bojeviti in se niso nikoli pokorili 
Britancem, danes pa izgledajo tako krotki.« »Morda so tile domačini v svoji revščini in 
v okviru tradicionalnega načina življenja bistveno bolj srečni kot mi zahodnjaki s svojim 
stresnim načinom življenja.« »Uh kakšna »beda«, le kako morejo živeti v takšnih razmerah!« 
itd.

VAJA 107
Dijak reši nalogo v skladu z navodili.

VAJA 108
Dijak reši nalogov skladu z navodili.


