
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ – ОБЛАСТ: САОБРАЋАЈ     Група А 
 
_________________________________________            _______________ 

Име и презиме             Одељење 
 

1. Означи словом Т ако је тврдња тачна, а словом Н уколико је нетачна. 
а) За аутомобил с унутрашњим сагоревањем каже се да је енергетски ефикасан.  Т Н 
б) ABS спречава блокирање волана и омогућава да возило остане стабилно, тако да се 

њиме може управљати.              Т  Н 
 

2. На шеми електричног аутомобила упиши називе означених делова. 

 
 
 

3. Означи тачан одговор. Електрични аутомобил покреће: 
а) батерија; 
б) контролор; 
в) електромотор. 
 

4. Означи електронску компоненту аутомобила: 
а) бобина; 
б) свећица; 
в) бризгаљка. 

 
5. Допуни део реченице који недостаје. 

Приликом пуњења акумулатора _______________ енергија се претвара у _______________ енергију, 
која се у њему чува. 
 

6. ABS служи да у возилу: 
а) омогући лакше управљање воланом 
б) фарови возила боље осветљавају 
в) спречи блокирање точкова при кочењу 
 

7. Одговори која је улога пријемника у телекомуникацији: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
8. Модулација радио сигнала се дешава у делу: 

а) пријемника; 
б) линије везе; 
в) предајника. 



 

 

ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ – ОБЛАСТ: САОБРАЋАЈ     Група Б 
 
_________________________________________           _______________ 

Име и презиме         Одељење 
 

1. Означи словом Т ако је тврдња тачна, а словом Н ако је нетачна. 
а) Електронски уређаји садрже електронске компоненте, које примљену информацију претварају 
у електрични сигнал и на тај начин управљају и контролишу рад електричних уређаја. 
         Т Н 
б) Електропокретач најмање празни акумулатор, јер је најмањи потрошач електричне енергије.
         Т Н 

2. Заокружи тачан одговор. Колико ћелија има акумулатор напона од 24 V: 
а) 6    б) 12     в) 8 

3. На шеми модела телекомуникационог система упиши називе елемената који недостају. 
 

 
4. Заокружи тачан одговор. 

Хибридна возила имају: 
а) само технологију електромотора;  
б) само мотор с унутрашњим сагоревањем; 
в) технологију електромотора и мотор с унутрашњим сагоревањем. 

 
5. Заокружи тачан одговор. 

Паљење радне смеше код бензинског мотора изводи се електричном варницом: 
а) алтернатора; 
б) свећице; 
в) анласера.  

 
6. Допуни део реченице који недостаје. 

Алтернатор претвара _______________ енергију погонског мотора у _______________ енергију,  
којом пуни _______________. 
 

7. Одговори која је улога предајника у телекомуникацији: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
8. Означи тачан одговор. 

Колики је заправо један инч (1“)? 

а) 25,4 cm   б) 2,54 mm   в) 2,54 cm  г) 254 mm 


