
PONOVITEV HIDROLOGIJE 
 

1. Podčrtaj populacije zveznih hidroloških  in meteoroloških spremenljivk: 

♦ gladina vode 

♦ pretok 

♦ največji letni pretok v obdobju 100 let 

♦ padavine 

♦ število neviht v letu  

♦ povprečne dnevne padavine v obdobju enega leta 

♦ število dni v letu s temperaturo pod 0 °C 

 

2. Mediana je: 

♦ matematično upanje 

♦ vrednost spremenljivke, ki ima največjo vrednost 

♦ vrednost spremenljivke z vrednostjo 0,5 

 

3. Binomsko porazdelitev uporabljamo pri analizi: 

♦ diskretnih spremenljivk 

♦ zveznih spremenljivk 

 

4. Opiši pojem 10-letna povratna doba? (definicija, enačba, razlaga) 
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5. Narišite regresijski premici in točke podatkov za primer, ko je koeficient korelacije enak -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Korelacija je: 

 

 

7. Vsaka od spodaj navedenih besed ali fraz se lahko uporabi za opis določenih pojavov 

elementov ali lastnosti povezanih s hidrologijo. Vpišite termin, ki je povezan z določeno 

besedo sli frazo. 

♦ omogoča sferično obliko kapljice –  ___________________________________________  

♦ voda iz površine v zemljino –  _______________________________________________  

♦ voda iz vodne površine v atmosfero - __________________________________________  

♦ graf gladin v odvisnosti od časa –  ____________________________________________  

♦ standardna metoda izračuna potencialne ET -  ___________________________________  

♦ pretok vodotoka, ki je prisoten tudi po daljšem obdobju brez padavin -  ______________   

  _______________________________________________________________________  

♦ padavine, ki nastanejo pri lokalnem dviganju segretih zračnih mas -  _________________  

 _______________________________________________________________________  

♦ merimo s heliografi -  ______________________________________________________   

♦ vrtina za opazovanje gladine podtalnice –  ______________________________________  

♦ meja med talno vodo in podtalnico –  _________________________________________  

♦ ćrte z enako količino padavin –  ______________________________________________  

♦ 1.oktober do 30. September –  _______________________________________________  
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8. Z oddaljenostjo od morja se padavine: 

♦ povečujejo 

♦ zmanjšujejo  

♦ ne spreminjajo 

 

9. Na podano povodje skicirajte Thiessenove poligone (tudi pomožne črte), jih označite in 

napišite enačbo za izračun odtoka s povodja za dani primer. 

 

 

 

 

  

 

10. Napišite 2 različna merilca snežne odeje: 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

11. V 10 cm sveže snežne odeje je vode približno: 

♦ 1 mm 

♦ 1 cm 

♦ 5 cm 
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12. Vegetacija zmanjšuje površinski odtok z/s: 

 ____________________________________  

 

13. Izračun pretoka po grafo analitični metodi (enačba):  

 ____________________________________  

 

14. Z limnigrafom merimo: 

♦ pretok vode 

♦ gladino vode 

♦ padavine 

♦ globino vode 

 

15. Izhlapevanje iz naravnih vodnih teles je: 

♦ približno 30%  manjše kot izhlapevanje, izmerjeno z evaporimetrom 

♦ približno 30% večje kot izhlapevanje, izmerjeno z evaporimetrom 

♦ enako izhlapevanju, izmerjenemu z evaporimetrom 

 

16. Potencialna evapotranspiracija je: 

♦ največja količina vode, ki glede na lastnosti atmosfere lahko preide v atmosfero z 

neprekinjenega območja, prekritega z rastlinstvom in dobro oskrbljenega z vodo; 

♦ evapotranspiracija s travnate površine višine 0,12 m, s konstantno površinsko upornostjo 

70 s/m in elbedom 0,23 

♦ količina vode, ki dejansko preide v atmosfero 

 

17. Površinski odtok se pojevi, ko: 

♦ je intenziteta padavin večja od infiltracije 

♦ je intenziteta padavin manjša od infiltracije 

♦ je intenziteta padavin enaka infiltraciji 

 

18. Arteška podtalnica je: 

♦ podtalnica med dvema neprepustnima plastema 

♦ podtalnica, ki jo navzgor ne zapirajo nepropustne plasti 
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19. Depresijski lijak je plitvejši in širši v  

♦ vodonosniku s prosto gladino 

♦ arteškemu vodonosniku 

 

20. Vodni skok nastane na mestu, kjer: 

♦ deroči tok prehaja v mirni tok 

♦ mirni tok prehaja v deroči tok 

 

21. Največja količina vode, ki jo lahko zemljina zadrži v sebi se imenuje: 

♦ kapilarna voda 

♦ točka venenja 

♦ poljska kapaciteta 

 

22. Monitoring podtalnice se izvaja: 

♦ v piezometrih 

♦ z ombrografi 

 

23. Skicirajte hidrološki krog s prikazanimi procesi kroženja vode. Ne pozabite na glavni 

dejavnik. 
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24. Trajnostni razvoje je: 

♦ veja hidrologije 

♦ razvoj za zadovoljevanje današnjih potreb, brez ogrožanja razvoja ..... 

♦ razvoj, ki zahteva trajne sonaravne rešitve 

 

25. Indikatorji o paleogladinah: 

♦ so eden od načinov ugotavljanja razsežnosti poplav iz obdobja pred začetkom ... 

♦ so eden od načinov sistematičnega merjenja gladin v vodotokih 

♦ so sedimenti in erozija 

 

26. Količino vode na določeni lokaciji on ob določenem času lahko v splošnem določimo kot: 

♦ količino vode v podtalnici na lokaciji 

♦ količino vode v jezerih in rekah na lokaciji 

♦ bilanco med priteklo in odteklo količino vode na lokaciji 

♦ količino padavin (v obliki dežja in snega) na lokaciji 

 

27. Gumbelova porazdelitev je: 

♦ enoparametrska 

♦ dvoparametrska 

♦ troparametrska 

 

28. Opišite pojem 50-letna povratna doba (enačba, razlaga, ....) 
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29. Pojav z 10-letno povratno dobo je enakovreden pojavu: 

♦ ki ima funkcijo porazdelitve F(x) = 0,1 

♦ z 10% verjetnostjo (P) 

♦ ki ima funkcijo porazdelitve F(x) = 0,9 

♦ z 90% verjetnostjo (P) 

 

30. Če je koeficient korelacije enak 0: 

♦ sta niza podatkov linearno soodvisna 

♦ med nizoma podatkov ne obstaja nobena linerana soodvisnost 

♦ je kot med pripadajočima regresijskima premicama enak 0 stopinj 

 

31. Odčitek Q90% = 50 m3/s na krivulji trajanja (za eno leto) pomeni: 

♦ da je bilo 90% pretokov večjih ali enakih 50 m3/s 

♦ da je bilo 90% pretokov manjših od 50 m3/s 

♦ da je bilo 10% pretokov manjših od 50 m3/s 

♦ da pretok približno 37 dni v letu ni bil večji od 50 m3/s 

♦ da pretok približno 329 dni v letu ni bil večji od 50 m3/s 

 

32. S kakšno natančnostjo ARSO meri padavine? 

♦ na milimeter natančno 

♦ na desetinko milimetra natančno 

♦ na 10 mm natančno 

 

33. S hitrostjo vetra se količina padavin, zajeta z ombrometrom: 

♦ zmanjšuje 

♦ povečuje 

 

34. Če merimo padavine z ombrometrom ali ombrografom dobimo volumen vode v določenem 

časovnem obdobju. Kateri podatek moramo še poznati, da lahko izračunamo višino padavin? 

 

 

 

 

 

aljosa
Typewritten Text
Klancek.si



35. Ombrograf omogoča: 

♦ neprekinjene meritve padavin 

♦ merjenje vetra v vseh smereh 

♦ meritve evapotranspiracije 

♦ neprekinjene meritve gladin 

 

36. Za določitev količine padavin danega območja se uporablja: 

♦ metoda izohiet 

♦ aritmetična sredina 

♦ metoda manjših kvadrantov 

♦ avtokorelacija 

♦ metoda Thiessenovih poligonov 

 

37. Moč vetra: 

♦ merimo z anemometri 

♦ ocenimo s pomočjo Beafortove skale 

♦ merimo s piranometri 

 

38. Koeficient odtoka je: 

♦ maksimalni letni površinski odtok vode iz vodne površino 

♦ odnos med odteklo in padlo količino vode 

♦ odnos med maksimalno in povprečno hitrostjo vode 

 

39. Enačba X’Q = ± [Xm
2 + (1/m) (Xb

2 + Xd
2 + Xe

2 + Xp
2 + Xc

2)] (1/2) predstavlja 

♦ poenostavljeno enačbo za izračun  pogreška pri določanju pretoka na podlagi njegovega 

pretoka 

♦ poenostavljeno enačbo za izračun koeficienta korelacije 

♦ poenostavljeno enačbo za izračun izhlapevanja po metodi P.... 
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40. Narišite primer pretočne krivulje in razložite njen pomen (kako jo dobimo in kako jo 

uporabljamo)! Osi opremite z vrednostmi, količinami in enotami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Naštejte 3 značilnosti meteoroloških postaj: 

 

 

 

42. Z vrjetnostne mreže odčitajte pretok... 

Enačba (račun):  

Odčitek za 5 letno povratno dobo ... kje ga odčitamo?  

 

43. Če merimo padavine z ombrometrom ali ombrografom dobimo volumen vode v določenem 

časovnem obdobju. Ka teri podatek moramo še poznati, da lahko izračunamo višino 

padavin? 
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44. Kaj je naloga hidrološke prognostične službe? 

♦ napovedovanje vremena 

♦ napovedovanje vidokih vod 

♦ napovedovanje sušnih pretokov 

♦ napovedovanje večjih padavinskih dogodkov 

 

45. Instrumenti za merjenje padavin, ki merijo večje količine padavin, lahko merijo večjo 

intenziteto padavin. 

♦ drži 

♦ ne drži 

 

46. S hitrostjo vetra se količina padavin, zajeta z ombrometrom: 

♦ povečuje 

♦ zmanjšuje 

 

47. Na povodje velikosti 100 km2 pade povprečna letna količina padavin 1500 mm. Od tega jih 

izhlapi 700 mm. Po poenostavljeni enačbi vodne bilance izračunajte površinski odtok s 

povodja v m2. Kolikšen je koeficient odtoka? 
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48. Za izmerjene pretoke 10, 15, 20, 30, 50, 55 m3/s izračunajte pretok z 2-letno povratno dobo 

po Pearsonovi III. porazdelitvi, če je koeficient asimetrije anak 0,7. Ne pozabite na enote! 

Kolikokrat v opazovanem obdobju je bil tak pretok presežen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Na vodotoku glinščica so bile s hidrometričnim krilom opravljene meritve hitrosti vode na 

dveh vertikalah (glej sliko). Prečni prerez vodotoka je prikazan na sliki (kote v cm). Za obe 

vertikali sta bila že izračunana delna pretoka vodotoka q1 in 

q2 (tabela). S pomočjo grafoanalitične metode izračunajte 

celotni pretok vodotoka. Prikazana naj bo grafična in 

analitična ešitev. Ne pozabite na opremo si grafa in enote! 
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