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GEODEZIJA  
za študij Gradbeništva in vodarstva 

 
primeri izpitnih vprašanj 

 
1. Opišite klasični postopek določitve velikosti Zemlje (Eratosten)!        
2. Kaj pomeni “princip kontrole” pri geodetskih meritvah, katere pogreške s tem izločimo in kako?     
3. Merjeno dolžino uporabimo za izračun Gauss-Krügerjevih koordinat. Zakaj je potrebno poznati približno višino, na kateri se dolžina 

nahaja (skica)?            
4. Opišite postopek niveliranja (meritve in izračun)! Na kaj je potrebno pri niveliranju paziti in zakaj?     
5. Kaj je diferencialni GPS ali DGPS in kaj s tem načinom merjenja dosežemo?       
6. Kaj pomeni zakoličba, zakaj jo izvajamo in kako?          
7. Navedite definicijo geodezije in naštejte ter na kratko opišite področja geodezije!      
8. Kaj je izravnava? Navedite dva primera!          
9. S sistemom GPS pridobimo elipsoidne višine. Kako te višine preračunamo v nadmorske višine? Skica!    
10. Opišite osnovni princip obeh geodetskih metod višinomerstva (meritve, izračun, natančnost)! Skice!    
11. Zakaj pri merjenju dolžin z elektronskimi razdaljemeri merimo tudi temperaturo zraka in zračni tlak?    
12. Kaj počne geodet na gradbišču?           
13. Opišite geodetska dela pri gradnji glede na faze projekta!         
14. Kako opisujemo obliko in dimenzije Zemlje (geoid, elipsoid, krogla)?        
15. Dolžina med točkama je izračunana iz Gauss-Krügerjevih koordinat. Zakaj izračunana vrednost ni enaka direktno izmerjeni dolžini? 
16. Kako kontroliramo pravilnost geodetskih meritev? Kaj so nadštevilne meritve? Navedite tri primere!    
17. Kako pri niveliranju in kako pri trigonometričnem višinomerstvu upoštevamo vpliv ukrivljenosti Zemlje?    
18. Opišite zemljiški kataster! (definicija, namen, vsebina, zgradba, vzdrževanje)       
19. Kaj so geodetske mreže in kako v njih računamo koordinate točk (osnovne vrste in principi)?     
20. Kaj pomeni niveliranje iz sredine in zakaj to počnemo?         
21. Kaj so geodetske točke in kaj geodetske mreže(kako jih razdelimo) in zakaj jih potrebujemo? Navedite tri primere!(skice)  
22. Kaj je geoid (definicija, skica, uporabnost)!          
23. Zakaj v geodeziji merimo dolžine in kako? Naštejte in na kratko opišite metode merjenja dolžin (ime, princip, uporabnost)!  
24. Kaj je višinska geodetska točka ali reper? Kako je stabiliziran (skica) in kako se določi njegova višina?    
25. Kaj je topografska karta in kakšna je njena vsebina?(primeri)    
26. Opišite postopek preizkusa pogoja horizontalnosti vizurne osi nivelirja (glavnega pogoja meritve in izračun)     
27. Kaj je priklepni poligonski vlak, kaj v njem merimo in kako izračunamo koordinate točk vlaka (izravnava-enačbe)?  
28. Opišite GPS – zgradba, metode, natančnost, uporabnost!          
29. Opišite postopek izdelave topografskega načrta od izmere (klasična terestrična izmera) do izrisa!     
30. Opišite postopek polarne zakoličbe (instrumentarij, izračun zakoličbenih elementov, postopek meritev)!   
31. Naštejte in opišite pomembnejše mejnike v zgodovini geodezije!        
32. Zakaj bi GPS sprejemnik na vrhu Triglava ob neupoštevanju “lokalnih pogojev” izmeril višino približno 2912 m?   
33. Zakaj in kako v geodeziji merimo kote (vrste, postopek, trije primeri uporabe)?      
34. Opišite osnovni princip trigonometričnega višinomerstva (enačbe za izračun Δh) ter ovrednotite vpliv ukrivljenosti Zemlje in refrakcije! 
35. Kaj je meter in kaj merski (merilni) trak?     
36. Kaj je fotogrametrija, kako jo delimo, s cim se ukvarja?         
37. Kako na osnovi meritev računamo iskane količine in kako ocenjujemo natančnost merjenih in iskanih količin?   
38. Naštejte metode merjenja dolžin in jih razvrstite glede na natančnost (rel.-abs.) in “doseg”!     
39. Kako bi izmerili višino cerkvenega zvonika (metoda, opis, enačbe)        
40. Razložite postopek horizontalne zakoličbe osi tunela!         
41. Kaj je kartografija, kako jo delimo, s čim se ukvarja, kaj je produkt kartografov in zakaj ga uporabljamo?    
42. Razložite različne načine zakoličbe linijskega objekta (cesta, most)!       
43. Kaj je temeljna geodetska izmera?           
44. Naloga je določiti ploščino tlorisa pravokotnega objekta. Kako bi ocenili s kakšno natančnostjo je ploščina določena?  
45. Kaj je girusna metoda merjenja horizontalni kotov? Opišite metodo in razloge za predpisani postopek meritev!   
46. Zakaj je pri GPS meritvah za določitev položaja potrebna “vidnost” najmanj štirih satelitov?      
47. Podana je projektirana višina točke v gradbeni jami. Kako bi to višinsko točko zakoličili!     
48. Kako geodezija sodeluje pri urejanju prostora in varstvu okolja?       
49. Opišite postopek določitve višinske razlike z metodo geometričnega nivelmana (instrumentarij, oprema, meritev, izračun)  
50. Opišite polarno metodo detajlne izmere (instrumentarij, pribor, meritve, izračun-enačbe, natančnost)!    
51. Opišite značilnosti Gauss-Krügerjeve projekcije in Gauss-Krügerjev koordinatni sistem?     
52. Kaj so nadštevilne meritve (primeri) in kakšni so razlogi za izvedbo nadštevilnih meritev?   
53. Pri gradnji dolžinskega objekta dimenzije 1 km je potrebno določiti višinsko razliko z natančnostjo ± 2 mm.. Ali je potrebno upoštevati 

ukrivljenost zemeljskega površja? Utemeljite!       
54. Kaj je topografski načrt in kaj topografska karta (definicija, vrste, uporaba)?       
55. Zakaj je potrebno ocenjevati natančnost merskih rezultatov in kako to izvedemo?      
56. Opišite navigacijski sistem GPS in njegovo uporabo v geodeziji!          
57. Kaj je kartografska projekcija, katere vrste projekcij poznamo in kakšne so glavne značilnosti?     
58. Kako v geodeziji ocenjujemo natančnost merjenih in iskanih količin (rezultatov) – pogoji, postopek, primeri!   
59. Zakaj s teodolitom horizontalne in vertikalne kote merimo v dveh krožnih legah daljnogleda (obrazložite podrobneje?  
60. Kako pri obeh geodetskih metodah višinomerstva upoštevamo vpliv ukrivljenosti Zemlje?     

            
61. Zakaj s teodolitom horizontalne in vertikalne kote merimo v dveh krožnih legah daljnogleda (obrazložite podrobneje)?  
62. Zakaj Zemljo opisujemo najpogosteje s tremi referenčnimi ploskvami in kako so te ploskve med sabo povezane?   
63. Kako opisujemo natančnost meritev in kako natančnost iskanih količin (pogoj, primeri)?     
64. Opišite metodo trigonometričnega višinomerstva (princip, izračun, vpliv ukrivljenosti Zemlje, uporabnost)!   
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65. Kako je definirana osnovna dolžinska enota – meter in kako sta povezana meter in geodezija?     
66. Kaj so sistematični pogreški! Navedite vsaj tri primere in jih opišite! Kako jih eliminiramo?     
67. Naštejte najpomembnejše geodetske merske instrumente in jih na kratko opišite (vrsta meritev, natančnost, uporaba ...)?  
68. Kaj so topografske in kaj tematske karte (značilnosti, vrste-primeri, način izdelave, uporabnost)?     
69. Razložite postopek horizontalne zakoličbe osi predora?         
70. Položaj izbrane točke v Sloveniji je opisan z Gauss-Krügerjevimi koordinatami in absolutno višino. Kaj to pomeni?  
71. Opišite metodo geometričnega nivelmana (princip merjenja, izračun, vpliv ukrivljenosti Zemlje, uporabnost)!   
72. Razložite ortogonalno metodo zakoličbe (princip, instrumentarij, izračun zakoličbenih elemetov, postopek zakoličbe)!  
73. Dolžina med točkama je cca. 2000 m! S prvim razdaljemerom jo izmerimo z natančnostjo 2 mm, z drugim pa z natančnostjo 2 ppm! 

Katera meritev je natančnejša?        
74. Če med temi točkami, podanimi z Gauss-Krügerjevimi koordinatami merimo razdalje, merske vrednosti niso enake izračunanim! 

Zakaj?  
75. Opišite koordinatne sisteme, ki jih uporabljamo v geodeziji (na elipsoidu oz. krogli, v ravnini in višinski koordinatni sistem)!   
76. Kako je zgrajen sistem GPS in na čem temelji princip določitve položaja?        
77. Razložite postopek zakoličbe višinske točke z metodo geometričnega nivelmana!      
78. Opišite možnosti sodelovanja gradbenikov in geodetov!         
79. Kaj so pogreški (napake) in kako jih razdelimo? Podrobneje opišite sistematične pogreške!     
80. Kako ocenjujemo natančnost geodetskih meritev? 
81. Kaj so topografske in kaj tematske karte (primeri)?            
82. Kaj je državni topografsko-kartografski sistem (TKKS) in kaj ga sestavlja?       
83. Kaj je geometrični nivelman? Kaj pomeni niveliranje iz sredine in zakaj to počnemo? Skice!     
84. Kaj je nadmorska višina in kako to višino pridobimo na osnovi GPS meritev (skica!)?      
85. Kaj pomeni princip kontrole pri geodetskih meritvah? Opišite vsaj dva primera!       
86. V čem je glavni pomen zemljiškega katastra?          
87. Kako si predstavljate sodelovanje gradbenikov in geodetov?        
88. Kaj je geoid, kako ja definirana njegova oblika in dimenzije in čemu nam služi?      
89. Kako povečamo natančnost geodetskih meritev?           
90. Kako z geodetskimi metodami določamo višinske razlike in višine (opis metod!)?      
91. Kaj so topografske karte, kakšna je njihova vsebina in čemu nam služijo?       
92. Zakaj je potrebno poznati obliko in velikost ploskve geoida (navedite tudi konkretne primere!)?     
93. Kako v geodeziji ocenjujemo kvaliteto meritev?           
94. Kaj je kartografija? Naštejte izdelke kartografije in njihovo uporabnost!       
95. Kaj dosežemo s povečevanjem števila meritev? Pokažite z enačbo in primerom!      
96. Kako je stabilizirana mreža točk za opazovanje stabilnosti objekta (način stabilizacije, hierarhija točk)?    
97. Naštejte faze projekta in naštejte geodetska dela pri posameznih fazah!       
98. Opišite koordinatna sistema v ravnini, ki ju najpogosteje uporabljamo v geodeziji! Definirajte matematične zveze med sistemoma! 
99. Kako v geodeziji podajamo natančnost merjenih in izračunanih količin? Navedite tri primere!     
100. Čemu nam služijo geodetski načrti (topografski načrti in karte ... )?         
101. Katero metodo višinomerstva bi uporabili za zakoličbo nivoja bodočega akomulacijskega jezera in kako bi to izvedli?  
102. Kaj je geoid in zakaj je pri meritvah s sistemom GPS potrebno poznati ploskev geoida?       
103. Kaj je topografski načrt in kaj topografska karta? Katere topografske karte poznate in kaj je za njih značilno?    
104. Kako v geodetskih meritvah odkrijemo grobe napake in kako ocenimo kvaliteto meritev?      
105. Opišite postopek precizne ortogonalne zakoličbe (pridobitev zakoličbenih elementov, instrumentarij, postopek, natančnost)!  
106. Kako opisujemo Zemljo kot planet (oblika in dimenzije)?          
107. Kako je v Gauβ-Krügerjevem sistemu opisan položaj točke in kaj pomenijo vrednosti G-K koordinat?    
108. Kakšna je oblika Zemlje in kako je sploh mogoče določiti njeno velikost?       
109. Izmera je bila opravljena s sistemom GPS. Zakaj v osnovi pri tem pridobimo elipsoidne višine? Kako na osnovi teh meritev 

izračunamo nadmorske višine?           
110. Obstaja dvom, da nivelir ne deluje pravilno. Kako lahko to preverimo? Razložite podrobno!      
111. Pri gradnji tunela so neobhodne geodetske meritve! Zakaj in katere?        
112. Katere so najpomembnejše geodetske evidence in čemu nam služijo?        
113. Kaj je elipsa pogreškov – kaj z njo opisujemo (skica, primer)?         
114. Opišite vsaj dva primera, kako in zakaj z izbiro pravilne metode meritev lahko izločimo sistematične instrumentalne pogreške!   
115. Kaj je diferencialni GPS in kaj je omrežje SIGNAL?         
116. Opišite najpogostejše spremembe v zemljiškem katastru, povezane z gradnjo objektov (opis postopka, skice!)!   
117. Navedite geodetske storitve v procesu pridobivanja projektne in tehnične dokumentacije (projektiranje, gradnja, uporaba)!  
118. Na načrtu merila 1: 5000 je radij tlorisa krožnega objekta 2 cm. Koliko znaša površina tlorisa tega objekta v naravi?  
119. Naštejte koordinatne sisteme, ki jih najpogosteje uporabljamo v geodeziji in jih na kratko opišite (skice!)!   
120. Opišite vpliv ukrivljenosti Zemlje pri določanju višinskih razlik (skica, enačba, kvantittivno ovrednotenje)!   
121. Kako je s teodolitom potrebno meriti kote, da izločimo večino instrumentalnih pogreškov? Utemeljite trditev!   
122. Navedite in na kratko opišite postopke v zenljiškem katastru, s katerimi spremenimo potek parcelne meje?   
123. Navedite geodetsko tehnična dela v procesu projektiranja in gradnje objekta (po možnosti shema!)!    
124. Pri gradnji tunela so neobhodne geodetske meritve! Zakaj in katere?        
125. Naštejte in opišite področja geodezije, ki so najbolj direktno povezana z gradbeništvom!      
126. Zakaj je pri določevanju višinskih razlik z geodetskimi metodami potrebno upoštevati ukrivljenost Zemlje?   
127. Kako v principu poteka geodetsko opazovanje stabilnosti izbranega objekta?       
128. Opišite dva primera, pri katerih z metodo meritev eliminiramo nekatere sistematične pogreške (opis metode in razlaga, eliminacije!) 
129. Razložite izravnavo linijskega nivelmanskega vlaka (pogoj, izračun popravkov, upoštevanje uteži)!    
130. Opišite postopke, ki v zemljiškem katastru spreminjajo potek parcelnih mej (skice, komentar)!     
131. Opišite osnovni princip horizontalne zakoličbe osi tunela (poimenujte in opišite metodo, skice!)!    
132. Kaj je Zemljin rotacijski elipsoid in kako je z njim povezana Zemljina krogla?       
133. Kako se prepričamo, da merski instrument deluje pravilno? Kako lahko eliminiramo vpliv instrumentalnih pogreškov? Primeri!   
134. Naštejte postopke posega v prostor od sprejema prostorskega akta  do vpisa novogradnje v uradne evidence!   
135. Od kje (zakaj) merilo katastrskih načrtov 1:2880?          
136. Opišite Temeljno geodetsko izmero kot eno od področij geodezije!        
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137. Navedite možnosti uporabe GPS sistema satelitske navigacije v vsakdanjem življenju!      
138. Kaj pomeni poseg v prostor, na katerih nivojih poteka in kateri so osnovni pravni akti, ki uzakonjajo posege v prostor? 
139. Opišite osnovni princip horizontalne zakoličbe osi tunela (poimenujte in opišite metodo, skice!)!    
140. Pri katerih geodetskih meritvah potrebujemo tudi podatek o višini instrumenta in zakaj?     
141. Kaj je kataster stavb, kateri zakon ga definira, kakšna je njegova vsebina in kakšen je postopek za vpis stavbe v kataster stavb?  
142. Kaj je zakoličba in kako v splošnem poteka postopek zakoličbe?    

 
 

 


