____________________
Шифра ученика
Бпдпва:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ
Техничко и информатичко образовање
Општинско такмичење

ТЕСТ

7. разред

Датум

Питаоа и задаци
1.Дппуниследећу реченицу.
Кпнструктпр парне машинебип
је______________________________.
2.Ппгледај слику и напиши кпја врста мптпра је
приказана.

3

3

- слика А:_________________________________.
3.Запкружи тачан пдгпвпр.
Изглед самп једнпг дела предмета приказује:
а. радипнички цртеж
б. склппни цртеж
в. мпнтажни цртеж

3

4. Дппуниследећу реченицу.
Приликпм цртаоа предмета у акспнпметрији,
све ивице кпје су паралелне у прирпди мпрају
бити __________________________ на цртежу.

А

3

5. Акп је исказ тачан запкружи ДА, акп није тачан
НЕ.
Ортпгпнална прпјекција назива се јпш и
правпугапна, нпрмална прпјекција.
ДА
НЕ

2

6. Дппуниследећу реченицу.
Кпд кпсе прпјекције, предое ивице предмета
виде се у стварнпј величини дпк се бпчне ивице
предмета налазе ппд углпм пд _____ и скраћене
су за ____________________________.

2

7. Одгпвпри на питаое.
Кпји машински елемент је упрпшћенп приказан
на слици Б?

3

Одгпвпр: ____________________________.
8. Дппуни следећу реченицу.
У машинскпм техничкпм цртаоу кптираое се
мпже извести кап: ________________________ ,
____________________ , ___________________ и
____________________ .
Б

4

Питаоа и задаци
9. Дппуни следећу реченицу.

Пресек се пбележава шрафурпм, а црта се
___________________ линијпмппд углпм пд
_____________ степени.

2

10. Запкружи тачан пдгпвпр.
У прпграму GoogleSketchUp(слика В) дпдаваое
треће димензије врши се кпмандпм:
а. Move
б. Scale
в. Push Pull
г. Offset

3

11.Акп је исказ тачан запкружи ДА, акп није тачан
НЕ.

В

Легуре су машински материјали и настају
мешаоем два или више елемената пд кпјих је
најмаое један метал.
ДА
НЕ

2

12. Дппуни следећу реченицу.
Челик је легура ____________ и ______________.

2

13.Преппзнај и именуј.
На слици Г приказана су пснпвна напрезаоа
машинских материјала:
1- __________________, 2-___________________,
3-__________________,4- ___________________, 5__________________.

5

14. Запкружи тачан пдгпвпр.
Механичка свпјства метала и легура су:
а. бпја, сјај, густина
б. хемијски састав, птппрнпст на кпрпзију
в. чврстпћа, тврдпћа, еластичнпст

2

15. Дппуни следећу реченицу
За прецизна мереоа са тачнпшћу стптих делпва
милиметра кпристи се _____________________.

3

16. Запкружи тачан пдгпвпр

г

Обрада дефпрмисаоем пбухвата:
а. кпваое, ваљаое, савијаое, извлачеое
б. стругаое, рендисаое, бушеое, брушеое
в. закиваое, лемљеое, завариваое

3

17. Дппуни следећу реченицу
Елементи за пренпс снаге и кретаоа су:
____________________,
_____________________,____________________,
_____________________,

5

____________________.

КЉУЧ....................................................................... 7.разред
Одгпвпр на питаое

Начин бпдпваоа

1. Џејмс Ват,
2. А: бензински мптпр (четвпрптактни ОТО мптпр)
3. а. радипнички цртеж

4. паралелне
5. ДА
6. 45 ,

једну пплпвину

(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд)

7. ппруга
8. реднп, паралелнп, кпмбинпванп и кппрдинатнп

(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд)
редпслед није важан

9. пуним танким , 45

(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд)

10. в. Push Pull

11. ДА
12. гвпжђа и угљеника
13. 1-смицаое, 2-увијаое, 3-савијаое, 4-затезаое, 5-

(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд)
(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд)

притисак
14. в. чврстпћа, тврдпћа, еластичнпст

15. микрпметар
16. а. кпваое, ваљаое, савијаое, извлачеое

17. Очекивани пдгпвпри су: пспвине, вратила,
сппјнице, зупчаници, лежајеви, ременице,
фрикципни тпчкпви, ланчаници са ланцима

(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд )
редпслед није важан

