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4. POGLAVJE 
POTOVANJE JE ZAKON 
KAJ NAM POVEDO ŠTEVILKE 
Seznam (str. 25–27) 
 
1. a) Francija.  
1. b) Italija.  
1. c) V Španiji in Italiji. 
1. č) Na Portugalskem.  
1. d) V pričakovani življenjski dobi.  
1. e) Na Portugalskem. 
1. f) Španija in Francija.  
 
2. a) Graf prikazuje brezposelnost. Odstotki brezposelnosti v posameznih državah so navedeni ob 
navpičnici.  
 
2. b) Države so na vodoravni osi razporejene po abecednem redu.  
 
2. c) Npr.: Tam, kjer je brezposelnost visoka, živi tudi pod pragom revščine veliko ljudi. V Španiji je 
brezposelnost najvišja (11,3 %) in tudi največ ljudi živi pod pragom revščine (19,8 %). V Avstriji je 
brezposelnost najnižja (4,7 %) in tam najmanj ljudi živi pod pragom revščine (5,9 %).  
 
3. Npr: Seznam nam prikazuje deset podatkov za pet evropskih držav, in sicer za Portugalsko, 
Španijo, Francijo, Italijo in Avstrijo. Primerjamo in opazujemo lahko površino držav, število 
prebivalstva, povprečno starost prebivalcev, odstotek starejših od 65 let, število rojstev (otrok) na 
eno žensko, pričakovano življenjsko dobo, odstotek mestnega prebivalstva, odstotek pismenosti, 
brezposelnosti in ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Vsak napiše še, kaj ga je najbolj presenetilo 
in zakaj, ter v kateri državi bi najraje živel in zakaj.  
 
4. a) Preglednica prikazuje starost otrok ob vstopu v obvezno šolo, starost otrok ob zaključku 
rednega šolanja in trajanje šolanja v desetih evropskih državah.  
 
4. b) Na Nizozemskem obvezno šolanje traja 13 let (v Belgiji in na Portugalskem pa 12 let).  
 
4. c) Drugačna je Rusija, saj so ob začetku šolanja otroci stari 5,5 let ob zaključku pa 14,5 let.  
 
4. č) Otroci na Malti gredo v šolo eno leto pred nami, v Estoniji pa eno leto za nami. Oboji pa 
končajo šolanje eno leto za nami.  
 
4. d) Npr.: Portugalski otroci začnejo obvezno šolanje pri šestih letih in ga zaključijo pri 18 letih. 
Šolajo se torej 12 let, kar je enako dolgo kot otroci v Belgiji. Eno leto več traja šolanje na 
Nizozemskem, v vseh ostalih državah pa se otroci šolajo manj časa. Začetek šolanja sovpada z 
večino drugih držav, saj se pri šestih letih začnejo šolati tudi belgijski, danski, španski, poljski in 
slovenski otroci. Prej se začnejo šolati nizozemski in ruski otroci, eno leto kasneje pa estonski 
otroci.  
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