
DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK: ________ OD 30 ŠIFRA:_________________

Vprašanja za državno tekmovanje
EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2019/2020
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Navodila: Na testu so vprašanja izbirnega in odprtega tipa. Pri vprašanjih izbirnega tipa ustrezno obkrožite 
črko pred pravilnim odgovorom, pri vprašanjih odprtega tipa napišite svoj odgovor. Zadnje vprašanje je 
esejskega tipa in v primeru, da ima več tekmovalcev enako število točk, odloča o zmagovalcu.
Pišite z nalivnikom ali kemičnim svinčnikom. Napačen odgovor prečrtajte. Ne uporabljajte belila in brisalca. 
Veliko sreče pri reševanju J

1. Obkrožite produkt fotosinteze.        1T

a) Ogljikov hidrat.

b) Metan.

c) Ogljikov dioksid.

d) Voda.

2. Kateri tip gozda najhitreje reciklira ogljik?      1T

a) Severni gozd.

b) Tropski gozd.

c) Gozd zmernega pasu.

3. Obkrožite parkljasto divjad visokogorskega sveta.     1T

a) Divji prašič.

b) Muflon.

c) Volk.

d) Ris.



4. Obkrožite vrsto iglavca, ki mu ustreza spodnji opis.     1T
 Les je mehek in prožen. Čebele na iglavcu nabirajo mano ali medeno roso, ki jo izločajo  

nekatere vrste uši in kaparjev na iglicah. Iglice so tope, z dvema belima črtama na spodnji strani. 
Storži rastejo navzgor.

a) Bor.

b) Smreka.

c) Jelka.

d) Ginko.

5. Kolikšna je skupna površina pragozdov v Sloveniji?     1T

a) 100 hektarov.

b) 250 hektarov.

c) 400 hektarov.

d) 540 hektarov.

6. Obkrožite gozdni listavec, ki je v Sloveniji najpogostejši.    1T

a) Bukev. 

b) Smreka.

c) Topol.

d) Jelša.

7. Ustrezno povežite plodove z drevesnimi vrstami.     4T

 a) Bukev    ____ Želod

 b) Hrast    ____ Navzdol rastoči storž

 c) Smreka   ____ Navzgor rastoči storž

 d) Jelka    ____ Žir

8. Katera država EU je na prvem mestu po deležu gozdnatosti?    1T

a) Finska.

b) Francija.

c) Slovenija.

d) Avstrija.

9. Katera surovina je bila povod za gospodarsko izkoriščanje tropskega gozda?  1T

a) Kava.

b) Kakavovec.

c) Kavčuk.

d) Vanilja.



10. Naštejte tri glavne tipe gozdov.        3T

 a) __________________ 

 b) __________________ 

 c) __________________ 

11. Izmed naštetih območij izberite območje tropskega gozda.    1T

a) Madagaskar.

b) Egipt.

c) ZDA.

d) Prekmurje.

12. Obkrožite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.       3T

 Besedilo na papirju preberemo hitreje in si ga lažje zapomnimo, kot če ga preberemo na zaslonu. 

        DRŽI NE DRŽI

 Za proizvodnjo papirja porabimo več lesa kot za pridobivanje energije za ogrevanje.   

        DRŽI NE DRŽI

 19 odstotkov že uporabljenega papirja ne moremo reciklirati.     

        DRŽI NE DRŽI

13. Obkrožite, katere vrste papirnih izdelkov ni mogoče reciklirati.   1T

a) Časopisnega papirja.

b) Zvezkov.

c) Revij.

d) Arhivskega papirja. 

14. Kolikšen delež svetovne porabe pesticidov porabimo za gojenje bombaža?  1T

a) 0,3 odstotka.

b) 5 odstotkov.

c) 11,7 odstotka.

d) 16 odstotkov.

15. Kolikšen ogljični odtis povzroči 6,4 milijona ton zavrženih oblačil?   1T

a) 195 milijonov ton CO2.

b) 100 milijonov ton CO2.

c) 40 milijonov ton CO2.

d) 11 milijonov ton CO2.



16. Katere trajnostne izdelke predstavlja novo etično podjetje Sharolta iz Budimpešte? 1T

a) Svinčnike, narejene iz kave.

b) Oblačila in modne dodatke iz jeansa.

c) Vodoodporne ekoplošče.

d) Lesena očala.

17. V razpredelnici trditev označite, ali trditev velja za linearno ali za krožno  
gospodarstvo.          3T

Trditev Linearno gosp. Krožno gosp.

Vzemi, proizvedi, zavrzi.

Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj.

Zmanjševanje pritiska na okolje.

18. Barvna podoba Zemlje, predvsem barva morja, se spreminja.  
Obkrožite vzrok za ta pojav.        1T

a) Povečano število sardel v morju.

b) Podnebne spremembe.

c) Večanje koralnega grebena.

d) Širjenje puščav.

19. Kolikšen delež reciklirane odpadne embalaže načrtuje doseči Evropska unija  
v okviru krožnega gospodarstva do leta 2030?      1T

e) 30 odstotkov.

b) 65 odstotkov.

c) 75 odstotkov.

d) 99 odstotkov.

20. Kakšen je trenutni sistem proizvodnje, distribucije in uporabe oblačil?  1T

a) Linearen.

b) Krožen.



21. Katera vhodna surovina se uporablja v papirni industriji?    1T

a) Tekstilna vlakna.

b) Polimerna vlakna.

c) Živalske kože.

d) Lesna vlakna.

___________________________________________________________________________________

22. DODATNO VPRAŠANJE: Dragocena vloga gozda za človeka.

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



REŠITVE DRŽAVNO TEKMOVANJE EKOKVIZ 2019/2020

REŠITVE – SPI
1. A

2. B

3. B

4. C

5. D

6. A

7. B, C, D, A

8. A

9. C

10. TROPSKI GOZD, GOZD ZMERNEGA PASU, SEVERNI / BOREALNI GOZD

11. A

12. DRŽI, NE DRŽI, DRŽI

13. D

14. D

15. A

16. B

17. 
Trditev Linearno gosp. Krožno gosp.
Vzemi, proizvedi, zavrzi. X
Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj. X
Zmanjševanje pritiska na okolje. X

18. B

19. C

20. A

21. D


