Številka ekipe:

1.

Ime:

Številka izseka:

TOPOTEST NOT 2017

Napiši nadmorsko višino obeh točk na karti ter relativno višino točke A glede na točko B. (5t)
A:__________m B:__________m Relativna višina:__________m

2.

Z izseka preriši in poimenuj 5 topografskih znakov. Pri tem izpusti znake za prikaz reliefa in vegetacije. Barve znaka ni
potrebno pripisati. (10t)

3.

Koti 298 (02, 01) in 375 (01, 01) sta v vodoravni smeri 700 metrov narazen. Kolikšen je povprečen naklon klanca med
njima v %? (6t)

4.

Kaj je azimut? (4t)

5.

Kaj je orientacija in kaj orientirji? (5t)
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potrebno pripisati. (10t)

3.

S katero vrsto projekcije (konformno, ekvidistančno, ekvivalentno, poljubno) je izdelana DTK 25, kaj ta projekcija
ohranja? Zakaj ravno s to? (6t)

4.

Kaj je kontraazimut? (4t)

5.

Kaj obdaja prvo hišo (03, 01) južno od napisa Barbič? Kateri kmetijski pridelek zagotovo gojijo na območju, ki ga
prikazuje izsek? (5t)
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3.

Kaj je kontraazimut? (4t)

4.

Kateri pojav moti delovanje kompasa v bližini električnih vodov? Proti kateremu severu kaže igla kompasa? (6t)

5.

Kako se imenuje del reliefa med koto 407 (01, 01) in trigonometrom 404 (01, 01)? Na zemljevidih je ponekod označen s
posebnim topografskih znakom: nariši ga! (4t)
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3.

Koliko je široka cona v Gauss-Krugerjevi in koliko v UTM projekciji? (4t)

4.

Križišče (03, 02) pri črki ''č'' v besedi Mohorič se je od risanja karte spremenilo. Kolovoz, ki pripelje v križišče, se je
spremenil v cesto, proti severovzhodu pa zdaj vodi širša steza. Prikaži reambulirano križišče, merilo ni pomembno. (6t)

5.

Kaj je interval? Kolikšna je ekvidistanca med osnovnimi plastnicami? (5t)
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Kaj je meridianska konvergenca? V katerem delu posamezne cone Gauss-Krugerjeve projekcije je največja? (6t)

4.

Kaj obdaja prvo hišo (03, 01) južno od napisa Barbič? Ali je gozd v kvadrantu (01, 02) listnat, iglast ali mešan? (5t)

5.

Na digitalnem ortofotu določenih podatkov, ki na DTK 25 so, ne moremo razbrati. V katero skupino topografskih
znakov (objekti, komunkacije, relief, vodovje, vegetacija) te podatke uvrščamo? (4t)
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