_________________
Шифра ученика
Бодова:

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

ТЕСТ

7. разред

Датум:

Питања и задаци
1.Одговори на питање.
Шта означава први, а шта други број у размери?
Први број означава ____________________________________________________ .
Други број означава ____________________________________________________ .

2

2.Заокружи тачан одговор.
У размери, 1 : 50, колико ће у природи износити 5 cm на цртежу?
а. 5 m

б. 25 cm

в. 25 dm

3

3. Ако је исказ тачан заокружи ДА, а ако није тачан НЕ.
Према начину приказивања технички цртежи могу бити дводимензионални и
тродимензионални.
ДА
НЕ

2

4.Заокружи тачан одговор.
Приказивање (цртање) предмета у изометријској пројекцији врши се под углом од:

3

а. 45°
б. 30°
в. 42°
5. Допуни реченицу.
Хардверски међусклоп другим именом се зове _______________________________.

2

6. Повежи елементе прозора са њиховим оригиналним називом.
а. Desktop
б. Menu bar
в. Toolbar

___ линија менија
___ линија алата
___ радна површина

3

7. Ако је исказ тачан заокружи ДА, а ако није тачан НЕ.
Закивцима се остварују чврсте раздвојиве везе.
ДА

2

НЕ

8. Заокружи тачан одговор.
Торзија је напрезање које се јавља приликом:
а. савијања
б. увијања
в. смицања

3

9. Допуни реченицу.
Наведи два основна начина обраде метала:
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

2

Питања и задаци
10.Заокружи тачан одговор.
Азбест је машински материјал који подноси:
а. висок притисак
б. високу температуру
в. високу влажност

3

11.Повежи појмове.
а. полуга
б. кугла
в. клин

___ тестера
___ клешта
___ лежајеви

3

12. Ако је исказ тачан заокружи ДА, а ако није тачан НЕ.
Лежајевима је потребно хлађење и подмазивање.
ДА
НЕ

2

13.За наведене елементе назначи којој групи припадају.
а. клип
б. спојница
в. закивак

___ елементи за везу
___ елементи за пренос снаге и кретања
___ специјални елементи

3

14. Заокружи тачан одговор.
Машине унутрашњег транспорта су:
а. аутобуси, трамваји, бродови, авиони
б. дизалице, транспортери, линије
в. трактори, комбајни, мотокултиватори

3

15. Допуни реченицу.
Клипни СУС мотори се према броју тактова у радном циклусу деле на ______________
____________________ ____и _____________________________ .

2

16. Одговори на питања.
- Колико пута се у три пуна циклуса код четворотактног СУС мотора отвори усисни
вентил? Одговор: ______________________________________________________ .
-Колико пута свећица баци варницу (у једном цилиндру), ако се коленасто вратило
окрене шест пута? Одговор: ______________________________________________ .
-Наведи тактове у раду четворотактног клипног СУС мотора:
Први такт

_____________________________________

Други такт

_____________________________________

Трећи такт

_____________________________________

Четврти такт _____________________________________

12

КЉУЧ....................................................................... 7.разред
Одговор на питање
1.
Први број - димензије на техничком цртежу
Други број -димензије у природи

Начин бодовања
(за сваки тачан одговор по 1 бод)

2. в. 25 dm
3. ДА
4. б. 30°°
5. интерфејс
6.
б линија менија
в линија алата
а радна површина

(за сваки тачан одговор по 1 бод)

7. НЕ
8. б. увијања
9.
Обрада метала скидањем струготине
Обрада метала без скидања струготине

(за сваки тачан одговор по 1 бод)
Редослед није важан

10. б. високу температуру
11.
в тестера
а клешта
б лежајеви

(за сваки тачан одговор по 1 бода)

в елементи за везу
б елементи за пренос снаге и кретања
а специјални елементи

(за сваки тачан одговор по 1 бод)

12. ДА
13.

14. б. дизалице, транспортери, линије
15.
двотактни
четворотактни
16.
- 3 пута
- 3 пута
Први такт – усисавање
Други такт – сабијање (компресија)
Трећи такт – сагоревање (експанзија, ширење)
Четврти такт - издувавање
НАПОМЕНА: и одговор дат у загради се прихвата

(за сваки тачан одговор по 1 бод)
Редослед није важан

(за сваки тачан одговор по 2 бода)

