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Шифра ученика
Бодова:

Р.б.
1.

6. разред
МИНИСТАРСТВП ПРПСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНПЛПШКПГ РАЗВПЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕГИПНАЛНП ДРУШТВП ЗА ТЕХНИЧКП И
ИФПРМАТИЧКП ПБРАЗПАВАОЕ ЗРЕОАНИН
Такмичеое ученика из рпбптике и интерфејс
технплпгије“ РПБП-ИНТ ИНВЕНТ“
6. разред

Ппштинскп
13. 03. 2021.

Питаоа и задаци:
Дппуни следећу реченицу такп да исказ буде тачан.
Област грађевинске технике кпја се бави прпјектпваоем и уметничким пбликпваоем
зграда и других грађевинских пбјеката назива се _________________________________ .
Технички цртеж пбјекта је
урађен у размери 1 : 100.
Твпј задатак је да исправнп
завршиш кптираое на
урађеним кптним линијама.

Бпда:
5

8х1
бпд

8

2.
( кпристи хемијску плпвку )

3.

За обављање телефонских разговора уводи се _____________________ инсталација.

5

Пажљивп прпчитај следећу тврдоу, па ппдвуци да ли је тачна или нетачна.
4.

Саобраћајни објекти према месту одвијања саобраћаја деле се на копнене и ваздушне.

5

ТАЧНО
НЕТАЧНО
Запкружи слпва испред тачнпг исказа. Преднпсти упптребе ваздушнпг трансппрта су
5.

6.

а) брз превпз путника и рпбе;

б) ниске цене трансппрта путника и рпбе;

в) мпже да превпзи све врсте рпбе (течне, расуте)
Ппвежи назив пдгпварајућег симбпла у грађевинарству, уписиваоем пдгпварајућег
слпва на линије исппд слике.
а) шппрет
б) димоак
в) двпкрилни прпзпр
д) армирани бетпн
ђ) кухиоска судппера ј) једнпкрилни прпзпр
з) хармпника врата
и) једнпкрилна врата
л) двпкрилна врата
љ) кревет
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2020/2021.
6. разред
Дппуни следећу реченицу такп да исказ буде тачан.
7.
6
ИКТ је скараћеница за_________________________________________________________.
Пажљивп прпчитај следеће тврдое, па ппдвуци да ли су тачне или нетачне.
6
а) Размена ппдатака између рачунара и паметнпг телефпна не мпже се пстварити уз
8.

9.

ппмпћ УСБ кабла.
ТАЧНО
НЕТАЧНО
б) Размена ппдатака између рачунара и паметнпг телефпна не мпже се пстварити уз
ппмпћ блутут везе.
ТАЧНО
НЕТАЧНО
Семафпри раде ппмпћу прпграмираних електрпнских кпмппненти, кпје укључују и
искључују светла у пдређеним интервалима.
Тачно
Нетачно
(Заокружи тачан одговор.)

2х3
бпда
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Ппвежи назив пдгпварајућег алата у прпграму Google SketchUp, уписиваоем
пдгпварајућег слпва на линије исппд слике.

10.

11.

а) Push/Pull Tool – служи за ппвећаое или смаоеое запремине пбјекта
б) Move Tool – служи за ппмераое, растезаое и умнпжаваое пбјеката
в) Rotation Tool – служи за рптираое и изпбличаваое пбјекта пп закривљенпј путаои
г) Offset Tool – служи за кппираое линија на пдређенпј удаљенпсти пд пригинала

Означи редним бројевима активности у реализацији грађевинског објекта.
_____ Израда скице
_____ Израда пројекта за извођење (Извођачки пројекат)
_____ Израда идејног решења (Идејни пројекат)
_____ Израда пројекта за грађевинску дозволу (Главни пројекат)
Запкружи слпвп испред тачнпг пдгпвпра. Спфтвери за цртаое су разни алати за
рачунарскп прпјектпваое у кпје спадају:

12.

13.

а) PowerPoint,
в) Google SketchUp

б) Microsoft Word,
г) Envisioneer Express

д) Microsoft Office Visio

Какп се пппуларнп назива принудни усппривач впзила
ппстављен на кплпвпзу
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4х2
бпда
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3х2
бпда
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............................................................................
Јединица кпјпм се изражава пптрпшоа впде у дпмаћинству је
14.

15.

16.

KW

m

m2

m3

/ЗАОКРУЖИ ТАЧНО /

Притисак у канализаципнпј цеви у пднпсу на притисак у впдпвпднпј цеви је
а. маои
б. већи
На слици је приказан механизам кпји служи да
а. пбезбеди заустављаое шинскпг впзила
б. пбезбеди брже кретаое шинскпг впзила
в. пбезбеди скретаое шинскпг впзила

Кпмисија: 1. ______________________ 2. _______________________ 3. _____________________
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