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 pRaktinės užduotys               13 taškų 

                                       masteliai: atstumų skaičiavimas                      (2 taškai)                           

                                               laiko skirtumai                                            (3 taškai)  

                                               žemynų ištęstumas                                       (4 taškai)  

2

Madridas – Maskva

1 : 25 000 000 
Atstumas žemėlapyje = 13,2 cm 

Madridas yra                km atstumu nuo Maskvos 

Kasablanka – Kairas 

Atstumas žemėlapyje = 10,2 cm 
Tikrasis atstumas tarp miestų = 3670 km 

Žemėlapio mastelis: ~   

1. Apskaičiuokite labiausiai į vakarus nutolusio Lietuvos taško (Kuršių nerija, Neringa,  
 4 km į vakarus nuo Nidos – 20°58‘ r. ilg.) ir labiausiai į rytus nutolusios vietovės  
 (Ignalinos raj., Vosiūnų kaimas – 26°51‘ r. ilg.) vietinio laiko skirtumą. 

Nurodykite vienos minutės laiko trukmę: _________________________________________

Žemiau pateiktos Šiaurės Amerikos ir Pietų Amerikos žemynų kraštinių taškų (šiaurėje ir 
pietuose) platumos koordinatės. 

Apskaičiuokite žemynų ilgį (ištęstumą) pagal dienovidinius laipsniais ir kilometrais. 

Šiaurės Amerika: 64°39‘ š. pl.  7°12‘ š. pl.   

Pietų Amerika: 12°45‘ š. pl. 55°59‘ p. pl. 

Laiko skirtumas tarp kraštinių vietovių: _________________________________________ 

Atsakymas: _________________________________________ 

Priminimas: 1° – 4 min.

Priminimas: 1° platumos = 111 km

(2 taškai)

(1 taškas)2. Dviejų vietovių geografinės ilgumos skirtumas yra 116°. Apskaičiuokite, kiek skiriasi  
 šių vietovių Saulės laikas.

Šiaurės Amerika: _____________ ° _____________ ‘;                     _________________ km

Pietų Amerika: _____________ ° _____________ ‘;                          _________________ km

Naudodamiesi pateikta informacija, atlikite skaičiavimus.

1. Apskaičiuokite atstumą tarp Madrido ir Maskvos, gautą reikšmę įrašykite tam paliktoje vietoje.

2. Nustatykite kuo tikslesnį žemėlapio mastelį. 

3300

23 min. 32 sek. 

4 s

64

68

39

44

7176

Po vieną tšk. už kiekvieną tikslų atsakymą

Pastaba: jeigu atsakymas išreiškiamas tik 
minutėmis – toks atsakymas neužskaitomas

7629

7 val. 44 min. 

1 : 36 000 000 
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                                               azimuto nustatymas                                       (4 taškai)  

2 3

C

A

D

B

Naudodamiesi matlankiu, nustatykite azimutus į nurodytus objektus (baltus taškus).

Š

Š Š

Š

A objektas: azimutas __________________ ° 

B objektas: azimutas __________________° 

C objektas: azimutas __________________° 

D objektas: azimutas __________________° 

344

53

202

299

Galima paklaida: +/-1°


