
1. План мањих насеља може се направити и у природној величини (1:1).
         ДА   НЕ 

2. План насеља је посебна врста плана на којем се објекти приказују 
договореним знацима.       ДА   НЕ 

3. Договорени знаци и опис њиховог значења зову се легенда. 
         ДА   НЕ 

4. Плановима се у послу користе: архитекте, грађевинари, географи, 
војници, полицајци, таксисти и други.     
                      ДА   НЕ 

5. Планови насеља се цртају у размери: 1:1000 и 1:10 000.  
                      ДА   НЕ 
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