
2019/2020.            6. разред 

 
 

_______________ 

 

Шифра ученика 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ 

КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 

Техника и технологија за шести разред 

 

Општинско  такмичење: 01.03. 2020. 
 

 

Бодова: 

Р.б. Питања и задаци: Бода: 

1

. 

1. 

Документ (план) просторног планирања којим се тачно предвиђа шта се и где може 

градити у одређеном временском периоду назива се ________________________________ 

_______________________. 
2 

 

2. 

Документ који прописује начине понашања станара у једном стамбеном објекту назива 

се ___________________________________. 2 

3. 

Испод слика напиши називе делова водоводне инсталације. 

 

                                                                                    
 

                  ______________________________                      _____________________________ 

 

2 

4. 

На санитарним уређајима у оквиру канализационе инсталације уграђен је водени 

затварач – сифон. Која је улога тог сифона? 

 

       а) да омогући лакши проток воде у канализацију, 

       б) да створи тзв. водени чеп који ће спречити улазак неугодних мириса из 

канализације у стан, 

       в) да онемогући повраћај запрљане воде из канализације. 

       /Заокружи слово испред тачног одговора/ 

2 

5. 

Понуђене елементе саобраћајних система распореди у саобраћајна средства и 

саобраћајну инфраструктуру: бицикли, путеви, мостови, возови, тунели, аутомобили. 

 

            Саобраћајна средства:                               Саобраћајна инфраструктура: 

  _______________________________            __________________________________ 

_______________________________            __________________________________ 

_______________________________            __________________________________ 

 

6 

6. 
Вештачке грађевине које служе да преведу саобраћајницу преко неке препреке као што 

су: реке, потоци, увале, кањони и сл. називају се ______________________________. 2 

7. 

Грађевински технички цртежи најчешће се цртају у размерама: 

 

                   1. R 1 : 20                               5. R 25 : 1 

                   2. R 2 : 1                                 6. R 1 : 200 

                   3. R 1 : 50                               7. R 5 : 1 

                   4. R 1 : 100                             8. R 1 : 1000 

                  /Заокружи број испред тачних одговора/ 

5 



2019/2020.                                                                     6. разред 

 
Комисија: 1. ____________________ 2. ________________________ 3. _____________________ 2 

8. 

За изградњу једног грађевинског објекта потребно је израдити три пројекта: 

 

                                1. ____________________________________, 

                                2. ____________________________________, 

                                3. ____________________________________. 

 

3 

9. 

Према намени грађевински материјали деле се на: 
   а) ________________________________,     г) __________________________________, 

   б) ________________________________,     д) __________________________________, 

   в) ________________________________,     ђ) __________________________________. 

 

6 

10. 
 

Резана грађа израђује се резањем трупаца на машини која се зове __________________. 2 

11. 

Камен се вади у:   

            а) рудницима 

            б) каменоломима 

            в) рекама 

Заокружи слово испред тачног одговора/ 

2 

12. 

На линије упиши називе : 
а)                                                         је обичан бетон ојачан челичним шипкама? 
б) Мешањем креча, ситног песка и воде добија се                                             . 
в) За припрему бетона и малтера користи се машина која се зове                                         . 
 

3 

13. 
 

Везивни материјали се добијају печењем разних врста ______________________. 2 

14. 

Испод приказаних керамичких материјала напиши њихове називе: 

 

 

4 

15. 

На линијама испод цртежа напиши називе ручних алата: 

 

                                                                         
        ____________________        ____________________       ___________________ 

 

3 

16. 

Спољне површине на кућама код „демит фасаде“ изоловане су: 

        а) фасадном опеком, 

        б) стиропором, 

        в) малтером. 

        /Заокружи слово испред тачног одговора/ 

2 

17. 

Пољопривредна производња се дели на: 

 

        а) __________________________________, 

        б) __________________________________. 

 

2 



2019/2020.                                                                     6. разред 

 
Комисија: 1. ____________________ 2. ________________________ 3. _____________________ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кључ за шести разред 
Р. б. Тачан одговор Бода  

1. 
Урбанистички план 

                                                                                      
2 

2. Кућни ред 2 

3. 
Водомер, водоводни вентил 

По 1 бод за сваки тачан одговор 
2 

4. б) 2 
5. Саобраћајна средства: бицикли, возови, аутомобили. 

Саобраћајна инфраструктура: путеви, мостови, тунели. 
По 1 бод за сваки тачан одговор 

6 

6. Мостови  2 

7. 
R 1 : 20, R 1 : 50, R 1 : 100, R 1 : 200, R 1 : 1000 

По 1 бод за сваки тачан одговор 
5 

8. 
Идејни, главни и извођачки пројекат. 

По 1 бод за сваки тачан одговор 
3 

9. 

Конструктивни, везивни, материјали за облагање, керамички, изолациони, 

инсталациони. 
По 1 бод за сваки тачан одговор 

6 

10. Гатер 2 

11. б 2 

12. 
а) армирани бетон, б) малтер, в) мешалица   

По 1 бода за сваки тачан одговор 
3 

13. Стена 2 

14. 

а) цигла (пуна опека) - признати било који одговор 

б) керамички блок   в) цреп   г) монта 
                                                                                          По 1 бод за сваки тачан одговор                                         

4 

15. Либела, висак, зидарски чекић. 
По 1 бод за сваки тачан одговор                                         

3 

16. б 2 
17. Биљну, сточарску 

По 1 бод за сваки тачан одговор                                         
2 


