
 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА  ЗА ТАКМИЧЕОА ИЗ 

ТЕХНИЧКПГ И ИНФПРМАТИЧКПГ ПБРАЗПВАОА* 
ТЕСТ ЗНАОА VIII разред 

 
У следећим задацима утврдите ташнпст исказа запкруживаоем слпва а или б. 
 
1.  Прва ппмпћ страдалпм пд ел.струје дп дпласка лекара се указује вещташким дисаоем  и 
масажпм срца.      

а. ташнп б. неташнп 
 
2. Прпвпдник уземљеоа има изплацију плаве бпје.  

а. ташнп б. неташнп 
 
3. Брпјилп се налази испред главних псигураша.  

а. ташнп б. неташнп 
 
4. Прекидаши се ппстављају на нулти прпвпдник.  

а. ташнп б. неташнп 
 
5. Пппрешни пресек прпвпдника у ел.инсталацији се пдређује на пснпву јашине струје. 

а. ташнп б. неташнп 
 
6. Амперметар се у кплп пријемника везује реднп.  

а. ташнп б. неташнп 
 
7. Шукп утишнице немају кпнтакте за уземљеое.  

а. ташнп б. неташнп 
 
8. Трансфпрматпр трансфпрмище наизменишни наппн у једнпсмерни.  

а. ташнп б. неташнп 
 
9. Изплатпри имају велику електришну прпвпдљивпст  

а. ташнп б. неташнп 
 
10. У кплу једнпсмерне струје електришни птппр кпндензатпра је практишнп бескпнашан 

а. ташнп б. Неташнп 
 

11. У кплу једнпсмерне струје електришни птппр калема (завпјнице) је практишнп нула 
а. ташнп б. неташнп 

 
12. Улпгу заједнишкпг прпвпдника у електришнпј инсталацији аутпмпбила има карпсерија 

а. ташнп б. неташнп 
 
У следећим задацима  краткп пдгпвприте на питаоа. 
 
13. Какп се зпве прпцес кпји се дещава у реактпру нуклеарне електране? 

                  Fisija – cepanje nuklernih jezgara pri čemu se oslbađa velika toplota  
 



 

14. Наведите шему служе псигураши. 

                 Da prekine strujno kolo usled preopteredenja i zaštiti ljude i aparate od strujnog udara  
 
15. Наведите шему служе вплтметри и какп се везују у кплп ел.пријемника. 

              Za merenje napona u kolu, vezuju se paralelno sa potrošačem 
 
16. Наведите два пснпвна дела сваке пбртне електришне мащине. 

                     Rotor i stator  
 
17. Наведите щта је репстат. 

                       Promenljivi otpornik koji reguliše jačinu struje u strujnom kolu  
 
18. Наведите щта је пптенципметар. 

                  Promenljivi otpornik koji reguliše napon u strujnom kolu 
 
19. Наведите шему служи електрпппкреташ (стартер, анласер) у аутпмпбилу. 

                Da pokrene motor automobila tj. Zamajac, a on pokrede kolenasto vratilo – radilicu  
 
20. Наведите шему служи свећица у мптпру СУС. 

                     Da upali smešu benzina i vazduha u cilindru motora  
 
21. Наведите шему служи регулатпр (реглер) у аутпмпбилу, кпји се налази на прпвпднику кпји 
ппвезује алтернатпр и акумулатпр. 
........reguliše napon punjenja AKUMULATORA............. 
 
22. Наведите щта знаши скраћеница www (и на енглескпм и на српскпм језику). 

                     World wide web                               mreža preko celog sveta  
 
23. Наведите шему служе амперметри и какп се везују у кплп ел.пријемника. 

                  Za merenje jačine struje u kolu i vezuju se redno  
 
24. Навести три пбнпвљива извпра енергије пд кпјих се транфпрмацијпм мпже дпбити електришна 
енергија. 
1.  solarna  2. Hidro  3. Energija vetra . 
 
25. Три карактеристишне пбласти свакпг транзистпра зпву се: 
1.                                          2.                                            3.                                     
 
26. Наведите три врсте мпдема: 
1.  adsl 2.  kablovski 3.  Klasičan – dial-up . 
 
27. Нацртати, ппмпћу електришних симбпла, електришнп кплп кпје шине: батерија, прекидаш и сијалица. 

Ппгледај свеску, пна најпрпстија кпла. Првп смп нјих радили. 
 
28. Одреди кпликп има главних псигураша пп једнпм стану у згради.  

а. два  б. три  ц. шетири д. Пет 
 

 



 

29. Одреди наппн између фазе и нуле у ел. инсталацији. 
а. 100V б. 12V  ц. 50V  д. 220V 

30. Одреди наппн између две фазе у ел.инсталацији. 
а. 220V б. 1000V ц. 380V д. 50V 

 
31. Одреди кпје пд наведених мащина служи за претвараое елекришне у механишку енергију. 

а. генератпри  б. мптпри ц. трансфпрматпри 
 
32. Одреди кпја тппплпгија мреже је у питаоу, акп су сви рашунари ппвезани прекп централнпг 
мрежнпг уређаја 

а. магистрала  б. прстен ц. звезда 
 
33. Одреди кпји дпмен веб адресе пдгпвара владиним институцијама или министарствима 

а. .org  б. .gov  ц. .net 
 
34. Одреди какп се кпд асинхрпнпг кавезнпг мптпра струја дпвпди у намптаје рптпра 

а. прекп кплектпра  б. прекп прстенпва  ц. не дпвпди се 
 
35. Одреди кпликп трансфпрматпр ппдизаш наппна има намптаја на секундару, у пднпсу на 
примар 

a. вище б. маое ц. једнакп 
 
36. Одреди ппд кпликим наппнпм  треба да се налази далекпвпд кпјим се ел.енергија пренпси на 
велике удаљенпсти, да би губици били најмаои 

а. 10kV б. 110kV ц. 220V 
 
37. Одреди за кпју електрану је карактеристишна следећа трансфпрмација енергије: хемијска-
тпплптна-пптенцијална-механишка-електришна. 

a. хидрпелектрана б. термпелектрана ц. аерпелектрана 
 
38. Одреди кпликп жила има карактеристишан кабл кпји се ппвезује на трпфазну инсталацију 

а. шетири б. три  ц. пет 
 
У следећим задацима ппвежите ппјмпве уписујући пдгпварајуће слпвп испред задатих ппјмпва. 
 
40. а. фаза     c жутп-зелени прпвпдник 

б. Нула    a црни прпвпдник 
ц. Уземљеое    b светлпплави прпвпдник 
 

41. а. мпнпфазнп напајаое   a пегла 
б. трпфазнп напајаое  a бпјлер 

b щтедоак 

 
42. а. сијалица    c електришна / механишка 

б. Пегла   b електришна / светлпсна 
ц. Миксер   a електришна / тпплптна 

 
 



 

43. а. струја   c пм 
б. наппн   a ампер 
ц. Отппр  b вплт 

 
44. а. 1mW   a 0.001W 

б. 1MW   c 1000W 
ц. 1kW   b 1000000W 

 
45. а. 1GB    b 1024kB 

б. 1MB   a 1024MB 
ц. 1TB   c 1024GB 

 
46. а. германијум   b грејаш 

б. Цекас   a дипда 
ц. Гвпжђе   c магнет 

 
47. а. пбнпвљиви извпр    b угаљ 

б. непбнпвљиви извпр   b нафта 
a сунце 

 
48. а. капацитивнпст   b хенри 

б. индуктивнпст   c пм 
ц. Отппр   a фарад 

 
У следећим задацима дппуните решенице. 
 
49. Симбпл наизменишне струје је     AC , а једнпсмерне  DC . DC = direct curent; AC = Alternativ 
curent 
50. Акп се струја у пријемнику ппвећа 2 пута, пслпбпђена кплишина тпплпте се ппвећа  4    пута. 
 
51. Осигураши се ппстављају на  FAZNI прпвпдник. 
 
52. Земља је, генералнп гледанп, на пптенцијалу  NULA (наведи брпјшанп). 
 
53. Деп кпји се налази у свим електранама и ппкреће рптпр генератпра, зпве се 
 TURBINA . 
54. Оснпвни деп свакпг електрптермишкпг уређаја је  GREJAČ . 
 
 
55. Армиранп бетпнске бране се налазе у  HIDRO -електранама. 
 
56. Електране кпје се пбишнп граде у близини рудника угља су  TERMO -електране. 

 
57. Генератпри су ел. мащине кпје претварају  MEHANIČKU енергију у електришну 

 
58. Уређај (инструмент) кпјим се региструје утрпщена ел. енергија зпве се 
 BROJILO - STRUJOMER- UKLOPNI SAT . 



 

 
59. Електрпмагнет шине   SOLENOID (spirala)  направљен пд изплпване жице крпз кпју теше 
струја и  JEZGRA (šipkica) пд мекпг гвпжђа. 
 
60. Гвпжђе кпје има пспбину да се размагнетище, кад није у магнетнпм ппљу другпг магнета зпве 
се   PRIVREMENI . 
 
61. Расхладнп средствп кпје (најшещће) циркулище крпз инсталацију расхладних уређаја зпве се  
FREON . 
 
62. Деп расхладнпг уређаја кпји сабија расхладнп средствп зпве се  KOMPRESOR . 
 
63. Деп расхладнпг уређаја у кпме расхладнп средствп прелази из гаспвитпг у тешнп стаое зпве се  
KONDENZATOR . 
 
64. Деп расхладнпг уређаја у кпме расхладнп средствп прелази у већи прпстпр збпг шега му се 
притисак смаоује зпве се  ISPARIVAČ . 
 
65. Деп фрижидера и бпјлера кпјим се регулище жељена температура зпве се 
 TERMOSTAT . 
 
66. Деп вещ мащине кпји аутпматским укљушиваоем и искљушиваоем ппјединих склпппва 
управља радпм мащине зпве се  PROGRAMATOR .



 

 
67. Деп вещ мащине кпји служи да накпн заврщетка праоа избаци прљаву впду из мащине зпве 
се  PUMPA ZA VODU . 
 
68. Принцип рада термпстата кпд пегле и ел.щтедоака заснпван је на делпваоу траке кпја се зпве  
BIMETAL . 
 
69. Бпјлери кпји, пбишнп, немају велику запремину, али имају грејаше великих снага зпву се  
PROTOČNI . 
 
70. Бпјлери у кпјима је притисак у резервпару једнак притиску у впдпвпднпј мрежи зпву се  
VISOKOPRITISNI – klasičan bojler u kupatilu . 
 
71. За израду грејаша електришних уређаја кпристимп материјале кпји имају знатнп 

већи  ELEKTRIČNI OTPOR  пд стандардних прпвпдника. 

 
72. Слпжени систем кпји служи за напајаое пптрпщаша електришнпм енергијпм зпве се  
ELEKTRIČNA MREŽA . 
 

73. Симбпл електришнпг кпндензатпра капацитета C je   .  
 

74. Симбпл електришнпг калема индуктивнпсти L je   .          
 

75. Симбпл електришнпг птппрника птппра R je   .                             
 

76. Симбпл пплупрпвпднишке дипде је   .                                             
 
77. Одредити кпликп 2kWh имају килпчула (kJ) . 2kWh =  7200 kJ. 
 
78. Елементи електришне инсталације кпји щтите каблпве пд механишких, термишких и хемијских 
утицаја пкплине зпву се  INSTALACIONE CEVI . 
 
79. Елементи електришне инсталације кпји щтите пптрпщаше пд краткпг сппја и препптерећеоа 
зпву се  OSIGURAČI . 
 
80. Цекас (легура) се кпристи за израду  GREJAČA . 



 

81. Кпнтинуални (непрекинути) сигнали се називају  DIGITALNI сигнали. 
 
82. Дискпнтинуални (прекидни) сигнали се називају  ANALOGNI сигнали. 
 
83. Област науке и технике кпја се бави прпушаваоем прпвпђеоа електрицитета крпз вакум, 
гаспве и пплупрпвпднике зпве се   . 
 
84. АД превараш је уређај кпји претвара  ANALOGNI U DIGITALNI SIGNAL . 
 
85. Електрпнски елементи кпји се при прикљушиваоу на једнпсмерни или на наизменишни наппн 
ппнащају пп Омпвпм закпну зпву се 
 PASIVNI ELEKTRONSKI ELEMENTI . 
 
86. Електрпнски елементи кпји имају исправљашка или ппјашавашка свпјства у кплима  
једнпсмерне или наизменишне струје зпву се 
 AKTIVNI ELEKTRONSKI ELEMENTI . 
 
87. Две електрпде и један PN сппј су карактеристика електрпнскпг елемента кпји се зпве  DIODA
 . 
 
88. Три електрпде и два PN сппја су карактеристика електрпнскпг елемента кпји се зпве 
TRANZISTOR  . 
 
89. Хардверски међусклпп другим именпм се зпве  INTERFEJS . 
 
90. Електрпнски уређај ппмпћу кпга се рашунар мпже сппјити на интернет зпве се 
 MODEM . 
 
91. CPU је скраћеница за  CENTRAL PROCESING UNIT (mikroprocesor po knjigama)  . 
 
92. RAM је скраћеница за  RANDOM ACCESS MEMORY (Radna memorija) . 
 
93. GPS је скраћеница за  GLOBAL POSITIONING SISTEM (globalni sistem za pozicioniranje) . 
 
94. Најпппуларнији прпграм, ппмпћу кпга је мпгуће впдити видеп разгпвпр, ппзиваое фиксних и 
мпбилних телефпна у земљи и инпстранству, зпве се SKYPE 
  . 



 

 
 
95. Уређај у аутпмпбилу кпји прпизвпди пптребну ел.енергију за аутпмпбил и кпји је везан за мптпр  
прекп каища, зпве се  ALTERNATOR ili Dinamo . 
 
96. Уређај у аутпмпбилу, кпји услед индукције ствара у свпм секундарнпм намптају струју  
виспкпг наппна (пкп 15000V) зпве се 
 BOBINA . 
 
97. Уређај у аутпмпбилу, кпји пбезбеђује пптребну ел.енергију за ппкретаое мптпра зпве се  
 AKUMULATOR . 
 
98. Сервис интернета кпји служи за слаое и примаое ппрука зпве се 
 WEB MAIL . 
 
 
99. Кпманда Page Setup (Page Layout) у прпграму за пбраду текста служи за 
 PODEŠAVANJE IZGLEDA STRANICE PRE ŠTAMPE (margine, veličina i orijentacija papira )  . 
 
100. Кпманда Format Cells у прпграму за табеларне прпрашуне служи за 
 FORMATIRANJE ĆELIJE (pozadina, ivice, vrsat podataka …) . 


