
      
 

 

Vrisovanje D – REŠITVE 

1. Start je enako oddaljen od kapelice blizu Kobjeglave, spomenika v Gabrovici in kote 273 (05, 

76). 

Za rešitev te naloge najprej ponovimo topografske znake (vir - topografski ključ): 

 

Ko na karti najdemo omenjene znake, narišemo trikotnik, ki jih ima za oglišča. Točka, ki je enako 

oddaljena od vseh oglišč, je središče trikotniku očrtane krožnice (gl. skico spodaj, vir), ki jo 

določimo tako, da narišemo simetrale stranic (pravokotnice na polovici dolžine stranice) in 

poiščemo presečišče dveh ali treh simetral. 

  

 

https://www.samorastniki.org/images/vsebina/za_clane/topografski-znaki-za-dtk25.pdf
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/767/index2.html


      
 

 

2. Traser Matej se nekega sončnega poletnega popoldneva odloči, da bo v ravni črti prehodil 

pot med dvema cisternama s stalno pitno vodo, ki ju je našel na svoji karti. Smer hoje med 

cisternama izbere tako, da je njegovo gibanje (oz. komponenta gibanja, ki ni v smeri sever-

jug) usmerjeno v nasprotno smer od smeri vrtenja Zemlje. Ko se že petič od začetka hoje 

znajde na nadmorski višini 310 m, si reče: »Uf, to bi bilo popolno mesto za KT 1!« 

Ponovno potrebujemo topografski znak; pomembno je, da nas ne zmede cisterna z občasno 

pitno vodo, ki se tudi pojavi na tem izseku karte, vendar je samo ena in ima drugačen simbol: 

  

Zemlja se vrti od zahoda proti vzhodu, v obratni smeri, kot navidezno potuje sonce po nebu. 

Matej torej hodi od vzhoda proti zahodu. Vse kar še potrebujemo za uspešno reševanje naloge, 

je pozorno branje plastnic. 
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3. Traser Matjaž s KT 2 opazuje vlak, ki s severozahoda vozi proti železniški postaji Štanjel. Ko 

se približa predoru, začne lokomotiva piskati v opozorilo morebitnim nevarno pogumnim 

avanturistom, ki bi se znašli v njem. Ko vidi, da lokomotiva izgine v tunelu, Matjaž prižge 

štoparico. Na njegovo presenečenje izmeri 11,1 sekunde, preden pisk lokomotive utihne 

zaradi prihoda v tunel. Ob vsem tem merjenju pa Matjaža preseneti bližajoča se nevihta, ki 

pošlje strelo v lomni steber na stičišču treh daljnovodov. Kljub grozi ob bližajoči se nevarnosti 

Matjaž vseeno izmeri, da med strelo in gromom preteče 12 sekund. Zvok po zraku potuje s 

hitrostjo 340 m/s. 

Tukaj moramo poiskati železniško postajo, predor in lomni steber na stičišču daljnovodov: 

 

 

Ko najdemo ustrezni točki, je treba le še preračunati čas potovanja zvoka v razdaljo, saj je 

hitrost svetlobe za vsakdanje razdalje tako velika, da dogodek opazimo praktično takoj, ko se 

zgodi. Tako izračunamo 

𝑠1 = 𝑣 ∙ 𝑡1 = 340
m

𝑠
∙ 11,1 s = 3774m in 𝑠2 = 𝑣 ∙ 𝑡2 = 340

m

𝑠
∙ 12 s = 4080m. 

Metre v naravi pretvorimo v centimetre na zemljevidu tako, da jih delimo z 250, saj je en 

centimeter na zemljevidu merila 1:25000 enak 250 metrom v naravi. Tako dobimo razdalji 15,1 

cm in 16,3 cm od predora in stebra, in moramo le še poiskati njuno presečišče s šestilom. 

  



      
 

 

4. Po KPOT-u 2021 se vodja tekmovanja Tina odpravi na težko prislužene počitnice – jadranje 

po morjih vzhodno od Nove Zelandije. Nekega večera med preučevanjem morskih kart 

zadovoljno oznani, da se jadrnica nahaja točno na nasprotni strani Zemlje kot Golerija (05, 

78). Nekaj še vtipka v kalkulator in nadaljuje: »Če se premaknemo za 550 m v smeri 50°, 

bomo na nasprotni strani Zemlje kot KT3!« 

Pri tej nalogi je ključen naslednji premislek: če se na eni strani 

Zemlje gibamo pod azimutom 50°, kakšen bo ta azimut na 

nasprotni strani Zemlje? Pomagamo si lahko s skico, podobno 

desni, ki vsebuje točki na nasprotnih straneh Zemlje, 

poldnevnik, na katerem ležita in smer proti severnemu polu v 

vsaki izmed točk. Če se v točki NZ gibljemo v smeri zelene 

puščice, se moramo v SLO prav tako gibati v smeri zelene 

puščice, da bosta točki ostali na nasprotnih straneh Zemlje. 

Opazimo, da smo se v NZ gibali (približno) proti 

severovzhodu, v SLO pa (približno) proti jugovzhodu – smer 

sever-jug se torej zamenja, vzhod pa ostane vzhod! Formula, 

ki jo v takih primerih uporabimo je 𝛼 = 180° − 𝛼′, kjer je 𝛼′ 

kot na nasprotni strani Zemlje, 𝛼 pa kot na tej strani. Narisati 

moramo torej premik za 550 m v smeri 130° od Golerije. 

 


