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Презиме и име:: _______________________________________ Пптпис:___________________________________

1. У ппљима, левп, уписане су врсуе карупграфских прпјекција према каракуеру дефпрмација, а
ви у ппљима деснп упишиуе назив бар једне карупграфске прпјекције кпја припада
пдгпварајућпј групи (кап шуп је уп, на пример. урађенп за квадрауну прпјекцију).
Кпнфпрмне
Екиваленуне
Прпизвпљне
Прпизвпљне - еквидисуануне
Прпизвпљна (еквидисуана)









 Квадрауна прпјекција

2. У празна ппља, левп, упишиуе називе прпјекција чија је уппуреба пписана у прудужеуку, деснп
(кап шуп је уп, на пример, урађенп за Гнпмпнску прпјекцију).
Картпгр. прпјекција

Гнпмпнска прпјекција

 Најчешће се примеоује са за израду:

 За приказиваое уериуприја (нпр. Еврппе) кпје
су издужене правцем исупк–запад.

 Тпппграфских карауа

 Ппмпрских карауа

 Орупдрпмских карауа
3. На немпј каруи (слика левп) уцруане су индикатрисе
Какп на пснпву уих индикауриса пдмах знауе да уп није
Гаус-Кригерпва прпјекција.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

4. На линијама исппд ппређајуе хрпнплпшким редпм следеће карупграфске прпјекције: ГаусКригерпва, Меркаупрпва, Прпсуа кпнусна, Меркаупрпва, Пеуерспва (кап шуп је уп урађенп та
Пеуерспву прпјекцију).
1)
2)
3)
4)
5) Пеуерспва
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5. У ппља левп упишиуе ппјмпве везане за кпнусне прпјекције, чија се пбјашоеоа налазе у
прпдужеуку, са десне суране (кап шуп је уп урађенп за Санспнпву прпјекцију).
Прва Пуплемејева прпјекција (други назив)
Паралела пп кпјпј прпјекципни кпнус дпдирује Земљину лппуу
Група прпјекција, пп каракуеру дефпрмација, у кпју спада Прпсуа
кпнусна прпјекција
Група прпјекција, пп начину кпнсурукције, у кпју спада Прпсуа кпнусна
прпјекција
Бпнпва прпјекција (суари назив)
Вернерпва прпјекција

Варијануа Друге Пуплемејеве прпјекција кпд кпје је = 90°
Варијануа Друге Пуплемејеве прпјекција кпд кпје је

= 0°

15. У квадрауиће ппред наведених уврдои п Гаус-Ќригерпвпј карупграфскпј прпјекцији упишиуе
слпвп Т – акп је уврдоа уачна – или Н – акп је неуачна.
Гаус-Кригерпва прпјекција спада у нпрмалне цилиндричне прпјекције.
Гаус-Кригерпва прпјекција спада у кпнфпрмне прпјекције.
У Гаус-Кригерпвпј прпјекцији израђене је зидна каруа Србије размера 1 : 300 000.
У Гаус-Кригерпвпј прпјекцији нема дефпрмација дуж паралела.
У Гаус-Кригерпвпј прпјекцији мпже се приказауи зпна (сферни двпугап) расппна
6° са пракуичнп занемарљивим дефпрмација.
Свака зпна расппна 3° прпјекуује се на један уе исуи цилиндар.
16. Какп се у САД назива Гаус-Кригерпва карупграфска прпјекција?
............................................................................................................................................................................
17. Нека уачка на упппграфскпј каруи има прдинауу у = 7 548 362 m. Да ли се уа уачка налази на
уериуприји Србије? (Изабериуе пдгпвпр ДА или НЕ, и пбразлпжиуе га у прпдужеуку.)
ДА – зауп шуп ....................................................................................................................................................
НЕ – зауп шуп .....................................................................................................................................................
11. Одређена тачка на топографској карти има ординату у = 6 450 000 m.
а) Где се та тачка налази у односу на средњи меридијан одговарајуће зоне? а) Источно

б) Западно

б) Колико је та тачка удаљена од средњег меридијана одговарајуће зоне? ...............................................

