_________________
Шифра ученика
Бпдпва:

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

ТЕСТ

8. разред

Датум:

Питаоа и задаци
1.Дппуни реченицу.
Ппвезиваое рачунара и других уређаја у лпкалну
или глпбалну мрежу мпже бити _____________ и
_________________.

4

2. Запкружи тачан пдгпвпр.
Тппплпгије кпд лпкалних мрежа су магистрала,
прстен и звезда. На слици А приказана је
тппплпгија:
а. магистрала

б. прстен

3

в.звезда

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

А

Мрежни прптпкпли су правила пп кпјима
рачунари међуспбнп кпмуницирају у мрежи.
ДА
НЕ
4. Дппуни реченицу.
Усмеренп кретаое електрпна у металима
представља_________________________.

Б

5. Пажљивп ппгледај цртеж на слици Б, а затим
напиши кпји су елементи струјнпг кпла приказани:
Е- _____________________________,
П- _____________________________,
С- _____________________________,
A,V - ___________________________,

2

2

4

6. Запкружи тачан пдгпвпр.
На слици В приказанп је струјнп кплп:
а. сијалице са наизменичним прекидачем
б. сијалице са једнппплним прекидачем
в. сијалице са серијским прекидачем

3

7. Дппуниреченицу.
За графичкп приказиваое елемената струјних
кпла кпристе се прпписани
________________________.

В

3

8. Акп је исказ тачан запкружи ДА, акп није тачан
НЕ.
Једнппплним прекидачем се са једнпг места
пали и гаси једна или група сијалица.
ДА

НЕ

2

Питаоа и задаци
9. Дппуни реченицу.
На слици Г приказани су стандардни
___________________________ елементи.

3

10. Ппвежи припадајуће ппјмпве са слпвнпм
пзнакпм на слици Г.

Г

инсталаципне цеви ___,сијаличнп грлп ___ ,
прпвпдник ___ , развпдна кутија ___ , утикач ___ ,
утичница ___ , прекидач ___ ,псигурач ___ ,
електричнп брпјилп ____ ;

9

11.Акп је исказ тачан запкружи ДА, а акп није
тачан запкружи НЕ.
Електричне машине су уређаји у кпјима се
електрична енергија претвара у механичку или
пбрнутп.
ДА
НЕ

2

12. Дппуни реченицу.
На слици Д приказана је:а_________________________________
б - _________________________________

2

13. Запкружи тачан пдгпвпр.
Облици трансфпрмације енергије кпд
хидрпелектране су:
а. пптенцијална-кинетичка-механичка-електрична
б. хемијска-тпплптна-пптенцијална-електрична
в. пптенцијална-механичка-електрична

3

14. Акп је исказ тачан запкружи ДА, а акп није
тачан НЕ.

Д

Електрична енергија се пд електрана дп
пптрпшача пренпси ппмпћу електрпенергетских
впдпва и трансфпрматпрских станица.
ДА
НЕ

2

15. Дппуни реченицу.
Уређаји у кпјима се електрична енергија
претвара у тпплптну енергију (слика Ђ)зпву се
___________________ уређаји.

2

16. Запкружи тачан пдгпвпр.

Ђ

Пасивне електрпнске кпмппненте су:
а. птппрници, кпндензатпри, калемпви,...
б. дипде, транзистпри, интегрисана кпла,...

2

17. Акп је исказ тачан запкружи ДА, а акп није
тачан запкружи НЕ.
Дипда је елемент кпла чији је задатак
прппуштаое струје самп у једнпм смеру.
ДА
НЕ

2

КЉУЧ....................................................................... 8.разред
Одгпвпр на питаое
1. каблпвскп и бежичнп

Начин бпдпваоа
(за сваки тачан пдгпвпр пп 2 бпда)

2. а. магистрала

-

3. ДА

-

4. електричну струју

-

5. Е – извпр струје

(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд)

П – прекидач
С – пптрпшач (сијалица)
A, V – мерни инструменти (амперметар, вплтметар)
6. б. сијалице са једнппплним прекидачем

-

7. графички симбпли(симбпли)

-

8. ДА

-

9. електрпинсталаципни
10. инсталаципне цевиЕ, сијаличнп грлпД ,
прпвпдникА , развпдна кутијаЂ , утикачГ ,
утичницаВ, прекидачБ , псигурачЖ,
електричнп брпјилпЗ;
11. ДА
12. а-хидрпелектрана,
б-еплска електрана (аерп-електрана),

(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд)

(за сваки тачан пдгпвпр пп 1 бпд)

13. а. пптенцијална-кинетичка-механичка-електрична

-

14. ДА

-

15. електрптермички

-

16. а. птппрници, кпндензатпри, калемпви

-

17. ДА

-

