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Дпбар дан I7 

 

Искренп се надам да сте сви дпбрп , хајде да наставимп гдје смп 

стали, данас је пп нашем прпграму утврђиваое пређенпг градива -

припрема за тест из пређенпг мпдула. Ппштп смп ми пре пве 

ситуације имали дпгпвпр да ћемп пдрадит тест из пређенпг 
мпдула, па кап штп смп за претхпдна два тест вршили припрему 

прије теста такп ћемп пдрадит и за пвај тест. Акп нам буду 

дпзвплили време и Министарствп прпсвете да ппчнемп радит у 

учипници пвај тест ће бити пдрађен. Овакп нештп сличнп ће бити и 
на правпм тесту.  На следећем часу даћу вам кључ за ппстављена 

питаоа. 

 
 

Утврђиваое пређенпг градива  

(припрема за тест из пређенпг мпдула) 
 

Кпликп пута се кптира једна мјера на цртежу? 

а) једнпм б) два пута в) пнпликп кпликп је пута димензија 

приказана на цртежу 

Набрпј елементе кптираоа! 

Кпјпм линијпм се цртају кптне и ппмпћне кптне линије? 

а) пунпм дебелпм б) испрекиданпм танкпм в) пунпм танкпм  

г) линија црта тачка црта танка 

Осне линије се: 

а) мпгу кпристити кап кптне линије б) не мпгу се кпристит кап 

кптне линије  
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Кпнтурне линије се:  

а) мпгу кпристи кап ппмпћне кптне линије б) не мпгу се кпристит 
кап ппмпћне кптне линије 

Кпје линије мпгу пресецати кптни брпј: 
а) кптне линије б) ппмпћне кптне линије в) никакве линије  

Када се уместп кптне стелице кап кптни завршетак кпристи кпса 

црта? 

За кптираое пплупречника кпристе се: 

а) самп тачка б) самп кпса црта в) самп стрелица 

Кпје пзнаке се стављају испред кптнпг брпја при кптираоу: 

а) пречник        б) пплупречник        в) квадрат         
г) пплупречник кугле          д) пречник кугле           

Набрпј врсте кптираоа кпје се кпристи с пбзирпм на 

кпнструкцијске захтеве! 

Шта значи пзнака при кптираоу КОНУС 1:1000? 

Сппљашое мере су:                    

Унутрашое мере су:                    

Непдређена мера је:                     

Шта је називна мера? 

Пречник пспвине је представник сппљашоих мера 
    а) ДА        б) НЕ 

Пречник рупе је преставник сппљашоих мера 
    а) ДА        б) НЕ 

На приказанпм цртежу приказати паралелнп кптираое! 

 



Дата су два начин кптираоа скпшеоа, кпје је правилнп 

искптиранп: 

 
а) на цртежу један б) на цртежу два в) пба скпшеоа 

 Какп се врши кптираое кпнуса? 

Какп се врши кптираое нагиба? 

Набрпјати чврстп раздвпјиве везе! 

Набрпјати нераздвпјиве везе! 
 

За дпмаћу задаћу пдгпвприти на питаоа у свеске! Приликом 

јављања пишете ими и презиме, разред и предмет!!! 
Тп је све штп се тиче данашое лекције будите ми здравп и 

исппштујте правила  ппнашаоа Министарства здравља.  

Ппздрав прпфеспр Јелачић. 
 


