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Шифра ученика 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 

Техника и технологија за шести разред 

Републичко такмичење: 13.05.2022. 

 

Бодова: 

Р.б. Питања и задаци: Бода: 

1

. 

1. 

Наведи основне инсталације које садржи савремено уређен стан: 

а) ___________________________________________________, 

б) ___________________________________________________, 

в) ___________________________________________________, 

            г) ___________________________________________________. 
 

4 

 

2. 

Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н). 

(Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа) 

а) Просторије у стану треба да имају функционални распоред.                       Т     Н 

б) На рспоред просторија не утиче величина стамбеног простора.                 Т     Н 

в) Распоред просторија у стану не утиче на удобност живота станара.          Т     Н 

г) Боје на зидовима стана утичу на расположење станара.                              Т     Н 
 

4 

3. 

Наброј врсте путева: 

а)____________________________,      б)____________________________, 

в)____________________________,      г)____________________________. 
 

4 

4. 
Места где се врши формирање железничких композиција називају се  

______________________________________. 
/Упиши тачан одговор/ 

2 

5. 

Према врсти материјала од кога су израђени мостови се деле на: 

_____________________, ___________________, _____________-_______________, 

_____________________, ____________________. 

 

5 

6. 
У тунелима постоје инсталирани апарати за тзв. телефонске __________ позиве.  

(упиши скраћеницу)  
 

1 

7. 
У великим градовима, како би се растеретио градски саобраћај, граде се подземне 

железнице које се другачије називају ____________. 
/Упиши тачан одговор/ 

1 

8. 

Пројектант црта скицу будућег објекта са доста детаља, и пошто је усагласи са 

жељама инвеститора, прослеђује је колегама техничарима који је разрађују у 

оквиру три пројекта: 

          1) ______________________________, 

          2) ______________________________, 

          3) ______________________________. 
/Упиши тачне одговоре/ 

 

3 

9. 

Допуни следећу реченицу. 

Ситуациони план шире околине се црта у размери __________, а ситуациони план 

градилишта у размери ___________. 

 

2 

10. 

Нацртај следеће симболе: 

 

jеднокрилна врата                   једнокрилни прозор                 електрични шпорет  

(штедњак) 
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11. 

Допуни следећу реченицу. 

Скелетни начин градње подразумева изградњу скелета зграде у облику ____________ и 

______________________________ од армираног бетона, а потом се шупљине између 

стубова зидају класичним материјалима. 
 

2 

12. 

Допуни следећу реченицу. 

У фази пројектовања инвеститор одређује (одабира) _____________________ или 

_____________________ који ће израдити техничку документацију. 
 

2 

13. 

Допуни следећу реченицу. 

Керамички материјали добијају се од ____________ очишћене и омекшане ___________.  

Омекшана глина се пресује у _______________ одређеног облика, а затим се комади  

______________ и _____________.  
 

 

5 

14. 

Креч се добија од : 
 

            а) садре, 

б) кречњака, 

в) лапорца. 
/Заокружи слово испред тачног одговора/ 

 

2 

15. 

Међуспратна конструкција приказана на слици састоји се из: 

 

1. _____________________________ 

 

2. _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

2 

16. 

Допуни следећу реченицу. 

Архитектура се бави __________________грађевинских објеката и простора у њима, а 

грађевинарство _____________________ онога што су архитекте замислиле и нацртале. 

 

2 

17. 

Машина која служи за уграђивање асфалтне масе је: 
 

            а) грејдер 

б) вибрациони набијач 

в) финишер 
                                                                                  /Заокружи слово испред тачног одговора/ 

 

2 

18. 

Која машине се користи за транспорт терета? 

 

а) багер         б) утоваривач          в) камион-кипер        г) дампер          д) финишер 
                                                                                              

 /Заокружи слова испред тачних одговора/ 
 

2 

19. 

Повлачењем линија повежи пољопривредне машине са одговарајућом групом 

пољопривредних машина: 
 

мотокултиватор                      специјалне машине 

дрљача                                     комбиноване машине 

инкубатор                                прикључне машине 

комбајн                                     погонска машина 
 

 

4 

20. 

Заокружи појмове који су битни за предузетништво: 

         

        а) новац и трансакције     б) маркетинг план     в) финансије 

        г) бизнис план     д) ризици     ђ) филозофија     е) координатни систем 
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Кључ за шести разред 

Р. б. Тачан одговор Бода  

1. 

а) водоводна,   б) канализациона,   в) електрична,   г) грејна   

(телефонска, плинска, телекомуникациона, кабловска) - признати било која четири 

одговора од наведених 
/За сваки тачан одговор 1 бод/ 

4 

2. 
а)Т  б)Н  в)Н  г)Т 

/За сваки тачан одговор 1 бод/ 
4 

3. 
а) Ауто-пут(еви) / (аутопутеви),   б) магистрални,   в) регионални,     г) локални. 

/За сваки тачан одговор 1 бод/ 
4 

4. Ранжирне станице 2 

5. Дрвени, масивни, армирано-бетонски, челични, комбиновани 
/За сваки тачан одговор 1 бод/   

5 

6.  СОС 1 

7. метрои 1 

8. 
идејног, главног и извођачког 

/За сваки тачан одговор 1 бод/ 
3 

9. 
Ситуациони план шире околине 1 : 1000, ситуациони план градилишта 1 : 200 

/За сваки тачан одговор 1 бод/ 
2 

10. 
   

/За сваки тачан одговор 2 бодa/ 

6 

11. стубова, међуспратне конструкције 
/За сваки тачан одговор 1 бод/ 

2 

12. Пројектанта, пројектни биро 
/За сваки тачан одговор 1 бод/ 

2 

13.  
Глине, водом, калупе, суше и пеку 

/За сваки тачан одговор 1 бод/ 
5 

14. б) кречњака 2 

15. 
1. керамички пуниоци (монте), 2. ферт гредица 

/За сваки тачан одговор 1 бод/ 
2 

16. 
пројектовањем – изградњом 

/За сваки тачан одговор 1 бод/ 
2 

17. в) финишер 2 

18. 
в) камион-кипер        г) дампер  

/За сваки тачан одговор 1 бод/ 
2 

19. 

мотокултиватор                         специјалне машине 

дрљача                                        комбиноване машине 

инкубатор                                   прикључне машине 

комбајн                                        погонска машина         
/За сваки тачан одговор 1 бод/ 

4 

20. 
а) новац и трансакције   б) маркетинг план    в) финансије 

г) бизнис план    д) ризици 
/За сваки тачан одговор 1 бод/ 

5 

 


