
/ упиши, подвуци, заокружи тачан одговор /

1.  Поступак којим се пољопривредном земљишту вештачким путем доводи вода

      зове се ____________________________.

2.  Ако се пре изливања бетона у оплату уграде челичне шипке, добија се

     _________________         бетон.

3.  Малтер се добија мешањем шљунка, песка и воде 
а.. тачно  б. нетачно

4.  Стиропор се користи за хидроизолацију.     а. тачно        б. нетачно

5.  Ламинат је зидна облога.
а. тачно б. нетачно

6.  Притисак у канализационој инсталацији је већи од притиска у водоводној 
     инсталацији.

а. тачно б. нетачно

7.  Креч је везивни грађевински материјал:
а. Тачно  б. Нетачно

8,  Грађевински технички цртежи се најчешће цртају у размерама :
a)   1 :1 ,     1 :2 ,    1 :5
б)   2 :1 ,     5 :1 ,   10 :1
в)   1 :50 , 1 :100 , 1 :200

9.  Основна погонска машина у пољопривредној техници је :
а. Трактор  б. Комбајн в. Мотокултиватор

10.  45 метара у природи нацртано у размери   1 : 100  је
a. 4,5 cm б. 4,5 dm в. 4,5 mm

11.  Програм који је део пакета Microsoft Office и који служи за 2D пројектовање зове се:  
а. Envisioneer Express 3.0     б. MS Visio     в. Google SketchUp

12.  Повежи: а. сетва  ___ убирање стрних жита

б. жетва ___  сејање семена
в. берба ___ убирање плодова

13.  Храм Светог Саве у Београду изграђен је у ахитектонском стилу који се зове:

а. барокни б. византијски в. ренесансни
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14.     Из приказаног објекта излази                                      

а)  више енергије
б)  мање енергије
в)  онплико колико и остаје енергије

/ стрелице предстваљају енергију/ /

15.   Од понуђених израза креирај  e -mail  адресу  и упиши је у дати правоугаоник: 
         користећи   њихову словну замену испод датих израза.

gmail osnovna.skola com @
      A B   V  G

16.  Цемент спада у:
а) конструктивне грађевинске материјале
б) везивне грађевинске материјале
в)  изолациони грађевинске материјале

17.  PVC  фолија је   од :

б.  алуминијума  б.  од  пластике.     (Подвуци тачно)

18.  Повежи одговарајуће команде из програма Google SketchUp са њиховим   значењем:

___  Push-Pull  а. цртање правоугаоника
___  Move-Copy  б. извлачење површине у 3D објекат
___  Rectangle   в. померање линије

......................................................................................................................................................

....................... ....................... ......................... ......................

Укупно бодова :        .................
          Комисија :      ............................................

          ............................................
.

      ............................................
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