PRAKTINĖS UŽDUOTYS			
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Topografinis žemėlapis				
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1. Kokia medynų rūšis vyrauja kvadrate B8? ____________________________________   (0,5 taško)
2. Koks santykinis aukštis tarp Airėnų I apylinkėse (B6) esančios aukščio žymos ir

arčiausiai jos esančio Neries ruožo? _________________________________________    (1 taškas)

3. Išmatuokite Neries kilpos atstumą tarp taškų A ir B. ____________________________    (1 taškas)
Pastaba: galima paklaida ±200 metrų

4. Kuris upės krantas E6 kvadrate yra statesnis? _________________________________     (1 taškas)
5. Kaip vadinama ryški reljefo forma kvadrate E9? _______________________________    (1 taškas)

6. Kuriose šio topografinio žemėlapio gyvenvietėse yra bažnyčios?
____________________________________________________________________        (1 taškas)

7. Koks upės nuolydis tarp kvadratų G9 ir A5? ________________________________        (1 taškas)
8. Iššifruokite kelio žymėjimą kvadrate B8.

        (1,5 taško)

____________________________________________________________________        
____________________________________________________________________

9.   Kaip galima apibūdinti reljefą kvadrate A2?
____________________________________________________________________        (1 taškas)
____________________________________________________________________

10. Šioje teritorijoje numatoma įrengti lengvųjų lėktuvų pakilimo ir nusileidimo taką.

Jam reikia visiškai lygaus paviršiaus ir ne trumpesnio kaip 1,5 km ilgio ruožo.
Medžius kirsti draudžiama. Kuriuose kvadratuose galima įrengti pakilimo ir nusileidimo taką?
__________________________________________________________________         (1 taškas)

2 užduotis			

Geografinės koordinatės			

(15 taškų)

1. Pagal nurodytas geografines koordinates pasaulio kontūriniame žemėlapyje (9 psl.)

ryškiais taškais pažymėk šalių sostines ir greta taškų žemėlapyje įrašyk jų pavadinimus.   (10 taškų)
a. 5º š. pl. ir 74º v. ilg.  
b. 5º š. pl. ir 32º r. ilg.   
c. 9º p. pl. 147º r. ilg.
d. 17º š. pl. ir 96º r. ilg.
e. 13º š. pl. ir 8º v. ilg.  

Pastaba: vienas taškas skiriamas už tinkamoje vietoje pažymėtą sostinę ir dar vienas už teisingai nurodytą jos pavadinimą.

2. Nustatyk geografines koordinates vietovių, kurios pažymėtos     .
a. Kilimandžaras  _____________________________
b. Džomolungma _____________________________
c. Jeloustouno NP ______________________________
d. Igvasu krioklys _____________________________
e. Uluru (Ajerso uola) _________________________
Pastaba: paklaida ±2°

          (5 taškai)

