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_________________ 

Шифра ученика 

 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ 

КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 

Техника и технологија за пети разред 

 

Општинско  такмичење: 01.03. 2020. 
 

 

Бодова: 

Р.б. Питања и задаци: Бод: 

1

. 

1. 

Железнички транспорт је врста транспорта где се превоз робе или путника врши возом 

који покреће ____________________________ која вуче _______________________ који 

се крећу по ___________________________. 
3 

 

2. 

Пут намењен искључиво за кретање бицикала назива се __________________________ 

_______________________, а саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај 

бицикала, мопеда и лаких трицикала назива се 

_____________________________________. 

2 

3. 

Упиши називе саобраћајних знакова: 

 

3 

4. 

Ако на саобраћајној раскрсници постоје саобраћајни знаци, семафори и на средини стоји 

полицајац, сви учесници у саобраћају треба да се понашају према: 

             а) саобраћајним знацима, 

             б) светлосним знаковима на семафору, 

             в) знаковима које показује полицајац. 

      /Заокружи слово испред тачног одговора/ 

1 

5. У моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози дете млађе од ______ 

година. 
1 

6. 

На приказаној слици означи елементе кота: 

 

4 

7. 

На техничким цртежима за цртање невидљивих ивица предмета користи се: 

 

1 
             а) испрекидана линија, 

             б) пуна танка линија, 

в) пуна дебела линија, 

г) танка линија црта-тачка-црта. 

      /Заокружи слово испред тачног одговора/ 
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Комисија: 1. ____________________ 2. ________________________ 3. ______________________ 2 

8. 

Међународно призната правила техничког цртања називају се: 

 

а) договори         б) цртежи         в) стандарди         г) закони. 

1 

9. 

Правоугаоник на техничком цртежу нацртан је у R 1 : 2. Правилно котирај цртеж. 

 

 

 

 

 

 

6 

10. 

Повежи алате са принципима које користе у обради материјала. 

                            

6 

11. Соларни колектори соларну енергију претварају у _____________________ енергију. 2 

12. 

Понуђена природна текстилна влакна распореди на влакна биљног и животињског 

порекла. (вуна, памук, јута, свила, конопља, лан, агава) 

текстилна влакна биљног порекла    ____________________________________________ 

текстилна влакна животињског порекла    _______________________________________ 

7 

13. 

На линије упиши називе одговарајућих механичких особина материјала: 

а) ___________________ је отпор који материјал пружа продирању неког другог тела 

(алата) у његов површински слој; 

б) ____________________ је отпор који материјал пружа спољашњим силама које настају 

да му промене облик; 

в) ____________________ је способност материјала да се врати у првобитан облик после 

деловања силе која му је променила облик. 

6 

14. 
Поновна прерада старог папира зове се __________________________________. 

1 

15. 

Дрвена плоча добијена унакрсним лепљењем више слојева фурнира назива се 

__________________________. 2 

16. Картони су дебљи папири. Разликују се _______________ и _____________ картон. 2 

17. 
Брод за маневрисање и вучу великих бродова у лукама назива се _____________. 

2 
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Кључ за пети разред 

Р. б. Тачан одговор Бода  

1. 
локомотива, вагоне, шинама 

По 1 бод за сваки тачан одговор 3 

2. 
бициклистичка стаза и бициклистичка трака 

По 1 бод за сваки тачан одговор 2 

3. 
Бициклиста на путу, обавезно заустављање, аутобуско стајалиште 

По 1 бод за сваки тачан одговор 3 

4. в 
1 

5. 12 година 
1 

6. 
помоћна котна линија, котни број, котна линија, котна стрелица 

По 1 бод за сваки тачан одговор 
1 

7. а 1 

8. в                                                  4 

9. 

 

80

4
0

 
Измерене вредности треба дуплирати и тај број уписати. Признати ако су при мерењу 

одступања пар милиметара. 

 

6 

10. принцип клина: тестера, турпија, секира, длето;  

принцип полуге: клешта, маказе 

По 1 бод за сваки тачан одговор 
6 

11. топлотну 
2 

12. влакна биљног порекла: лан, памук, јута, конопља, агава; влакна животињског порекла: вуна, 

свила 

По 1 бод за сваки тачан одговор 
7 

13. а) тврдоћа, б) чврстоћа, в) еластичност. 

По 1 бод за сваки тачан одговор 6 

14. рециклажа 
1 

15. шпер плоча 
2 

16. 
сиви и бели картон 

По 1 бод за сваки тачан одговор 2 

17. Реморкер 2 

 


