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Име и презиме:

Наставни предмет: Техника и технологија Разред и одељење: VIII

Редни број часа: 11, 12. Датум:

Назив наставне теме: Саобраћај

Назив наставне 
јединице: Основи телекомуникација

Тип наставног часа: обрада

Циљеви часа:
– Оспособљавање ученика да ефикасно и безбедно остварују 
међусобну комуникацију и сарадњу користећи телекомуникационе 
уређаје и сервисе.

Исходи: По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
– Користи доступне телекомуникационе уређаје и сервисе.

Кључни појмови: радио, телевизија, мобилна телефонија, GPS, WLAN

Међупредметне 
корелације:

– Физика („Таласно кретање“)

Опште међупредметне 
компетенције:

Комуникација:
– Ученик на одговарајући и креативан начин користи језик и стил 
комуникације који су специфични за поједине научне, техничке и 
уметничке дисциплине.
 

Наставне методе: монолошка, дијалошка, демонстративна

Облици рада: фронтални, индивидуални

Наставна средства:
Техника и технологија за 8. разред основне школе, Дубравка 
Петровић, Вулкан знање; дигитални уџбеник; рачунар и 
пројектор за наставника, рачунари за ученике
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Активности наставника: Активности ученика:

Уводни део

–  Наставник уводи ученике у час тако што поставља питања:
1. Шта је комуникација?
2. Шта је информација?

Слушају наставника, 
одговарају на питање, износе 
своје мишљење. 

– На табли исписује назив наставне јединице – Основи 
телекомуникација.

–  Истиче да је циљ данашњег часа оспособљавање ученика 
да ефикасно и безбедно остварују међусобну комуникацију 
и сарадњу користећи телекомуникационе уређаје и сервисе.

Слушају наставника, 
преписују с табле, 
постављају питања ако им 
нешто није јасно.

Главни део

– Отвара дигитални уџбеник. 
– Објашњава да су телекомуникације област електротехнике 

која се бави предајом, преносом и пријемом порука на 
даљину, ради остваривања комуникације.

– Да би се поруке пренеле кроз телекомуникациони систем, 
објашњава, оне морају да се претворе у одговарајући 
електрични или електромагнетни сигнал – облик који је 
погодан за пренос.

– Набраја најчешће коришћене телекомуникационе системе 
у данашње време (радио, телевизија, мобилна телефонија, 
интернет, радио-навигациони систем). 

2. САОБРАЋАЈ 
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Звучник претвара звучни сигнал у звук, а истовремено екран теле
визора видеосигнал претвара у слику. Екрани са катодном цеви су у 
данашње време замењени савременим, танким LCD и LED екранима са 
течним кристалима, који дају неупоредиво квалитетнији приказ слике.

Величина телевизора се одређује према дужини дијагонале екрана 
и приказује се у инчима (1” = 1 инч = 2,54 cm). 

Израчунајте величину (дужину дијагонале) телевизора који има 
ознаку 50 инча (50”).

Smart TV или паметни телевизор ће све више бити заступљен у 
будућности. Овај тип телевизора, поред праћења телевизијског про
грама, има могућност да се повеже на интернет и приступи интернет 
услугама, као што су сурфовање интернетом, гледање видео клипова 
на Јутјубу, коришћење Скајпа, друштвених мрежа (Фејсбук, Инстаграм).

Упознајте мобилну телефонију.
Територија коју покривају сигнали мобилне телефоније подељена 

је на ћелије, које се могу представити шестоугаоним облицима који 
подсећају на пчелиње саће, као што је приказано на слици 2.3.7. 

Да би се постигао што бољи ефекат покривања, ћелије не смеју да 
се преклапају и између њих не сме да постоји слободан простор, а то 
се најбоље остварује избором овог геометријског облика за модел 
ћелије.

Слика 2.3.5 Телевизори разних величина

Сл. 2.3.6 Паметни телевизор 
(Smart TV)

Слика 2.3.7 Ћелије мобилне телефоније

Сурфовање интернетом 
је учитавање и 
прегледање садржаја 
интернет страница, као 
и прелажење са једне 
интернет странице на 
другу.

NEPOZNATE RE^I
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У зависности од тога да ли се носећем сигналу електрични сигнал 
утискује у амплитуду или фреквенцију, разликујемо амплитудску 
модулацију – АМ или фреквенцијску модулацију – FМ.

АМ и FМ су ознаке које сте сигурно видели на радиопријемнику.
Модулисани сигнал се појачава и преко предајне антене емитује 

као радиоталас.
Пријемна антена радиопријемника прима радиоталасе и пре

твара их поново у модулисани сигнал.
Мноштво радиоталаса стиже до радиопријемника, али он има мо

гућност подешавања и избора одређеног сигнала, односно фреквен
ције жељене радиостанице.

У делу пријемника који се назива демодулатор извршава се про
цес супротан модулацији – демодулација, при чему се из одабра
ног модулисаног сигнала издваја електрични сигнал који преноси 
информације.

Електрични сигнал се појачава, емитује кроз звучник, који га пре
твара поново у звук који се чује.

Често се поставља питање – шта је 
на ТВу?  А да ли сте се некад питали – 
шта је у ТВу? 

Упознајте телевизију.
Када знате како ради радио, већ до

ста знате и о телевизији. У телевизији 
се преко радиоталаса, поред сигнала 
звука, преноси и видеосигнал. 

Видеосигнал се добија помоћу камере, уређаја који бележи вели
ки број узастопних непокретних слика. Свака од тих слика се дели 
до свог основног елемента који се назива пиксел, анализира се боја 
и интензитет сваког пиксела и врши се претварање у електрични 
видеосигнал.

Сигнал звука и видеосигнал преносе се на сличан начин као 
код радија, редоследом: предајник – предајна антена – пријемна 
антена – пријемник. У пријемнику телевизије – телевизору, као и 
у радиопријемнику, обавља се избор одређеног сигнала, жеље
ног телевизијског канала и демодулација звучног и видео сигнала.  

Слика 2.3.4 Телевизор 

Слика 2.3.3 АМ и FМ 
модулација

Сигнал информације

Носећи сигнал

AM 

FM

Дигитални уџбеник

• 3D анимација
• Како ради радио, стр. 41
• Како ради LCD екран, стр. 42
• Како ради мобилни телефон, 

стр. 44
• Типови вештачких сателита, 

стр. 45
Интерактивни тест:
• Основи телекомуникација,  

стр. 47



ТОК ЧАСА 11-12.
ЧАС

– Показује ученицима како се сваки телекомуникациони систем 
може представити. 

– Показује слику 2.3.1. из дигиталног уџбеника и детаљније 
објашњава модел телекомуникационог система (извор 
поруке, предајник, линија везе, шум, пријемник и корисник).

ИЗВОР
ПОРУКЕ ПРЕДАЈНИК ПРИЈЕМНИК КОРИСНИК

ЛИНИЈА ВЕЗЕ

– Напомиње да се велики део телекомуникација заснива на 
радио-таласима.

– Објашњава да су они преносиоци радио и телевизијских 
сигнала, користе се за мобилну телефонију, навигационе 
системе, бежичне рачунарске мреже, радарску технологију, 
комуникационе сателите и тако даље.

– Подсећа ученике на знање стечено из физике о подели таласа.
– Објашњава да су радио-таласи електромагнетни таласи.

Слушају наставника и 
постављају питања уколико 
им нешто није јасно.

– Напомиње да је опсег фреквенција које радио-таласи 
заузимају од 30 Hz до 300 GHz, што значи да обухватају таласне 
дужине од 10.000 km до 1 mm. Радио-таласи, као и сви други 
електромагнетни таласи, простиру се брзином светлости.

– Даје задатак ученицима да за домаћи примене знање о 
таласима из физике и рачунски провере одговарајуће таласне 
дужине за опсег фреквенција радио-таласа.

– Објашњава ученицима да се радио-таласи формирају у антени. 
Антена је уређај пројектован да шаље (предајна антена) и 
прима (пријемна антена) радио-таласе у одређеном опсегу 
фреквенција.

– Објашњава ученицима шта су звук, модулација, модулатор и 
модулисани сигнал.

Покреће 3D анимацију –  
Како ради радио.

– Показује слику 2.3.3. из дигиталног уџбеника и појашњава 
разлику између амплитудске модулације (АМ) и фреквенцијске 
модулације (FM).

Сигнал информације

Носећи сигнал

AM 

FM

– Напомиње да су ознаке (АМ и FM) сигурно видели на радио-
пријемнику.

Слушају наставника и 
постављају питања уколико 
им нешто није јасно.



– Детаљно објашњава ученицима како се модулисани 
сигнал емитује као радио-талас, шта је демодулатор, шта је 
демодулација и како се електрични сигнал претвара у звук 
који се чује.

– Најављује да ће сада разговарати о телевизији.
– Напомиње ученицима да ако знају како ради радио, већ доста 

знају и о телевизији. У телевизији се поред радио-таласа, 
сигнала звука, преноси и видео сигнал.

Слушају наставника, 
преписују с табле, гледају 
анимацију, постављају 
питања уколико им нешто 
није јасно.

– Детаљно објашњава шта је пиксел, како настаје видео-сигнал 
и напомиње да се сигнал звука и видео-сигнал преносе на 
сличан начин као код радија (предајник – предајна антена – 
пријемна антена – пријемник).

– Објашњава да се у пријемнику телевизије – телевизору врши 
демодулација звучног и видео сигнала односно да звучник 
претвара звучни сигнал у звук и екран телевизора видео-
сигнал у слику.

– Подсећа ученике да су екране с катодним цевима данас 
заменили LCD и LED екрани с течним кристалима, који дају 
неупоредиво квалитетнији приказ слике.

– Подсећа ученике на то да се величина телевизора одређује 
према дужини дијагонале екрана и приказује се у инчима (1" 
= 1 инч = 2,54 cm).

– Даје задатак ученицима да израчунају величину (дужину 
дијагонале) телевизора приказаних на слици 2.3.5. у уџбенику.

– Показује слику 2.3.6. из дигиталног уџбеника и наговештава 
ученицима да ће Smart TV све више бити заступљен у 
будућности због могућности да се повеже на интернет и 
приступи великом броју интернет услуга.

Покреће 3D анимацију –  
Како ради LCD екран

– Најављује да ће сада разговарати о мобилној телефонији.
– Показује ученицима како изгледа територија коју покривају 

сигнали мобилне телефоније. 
– Објашњава да се видео-сигнал добија помоћу камере, уређаја 

који бележи велики број узастопних непокретних слика.

Слушају наставника, гледају 
анимацију и
постављају питања уколико
им нешто није јасно.
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– Показује слику 2.3.7. из дигиталног уџбеника и приказује како 
је територија која је покривена сигналом подељена на ћелије 
шестоугаоног облика, које подсећају на пчелиње саће.

– Објашњава зашто је овај модел ћелије најбољи.
– Објашњава ученицима да у оквиру сваке ћелије постоји базна 

станица и да она ради као пријемник и као предајник.
– Напомиње да су базне станице гушће распоређене у 

градовима.
– Објашњава да се антене базних станица налазе на 

телекомуникационим стубовима или на крововима зграда.

–  Показује слику 2.3.8. из дигиталног уџбеника и објашњава 
да је базна станица повезана с централном локацијом мреже 
мобилне телефоније – језгром мреже, у којој се налази сложена 
рачунарска опрема којом се управља целом мрежом.

– Појашњава ученицима да је свакој ћелији додељена одређена 
група фреквенција. Напомиње да се фреквенције у једној 
ћелији разликују од фреквенције суседне ћелије али да се 
могу понављати ако су ћелије удаљене као што је приказано 
на слици 2.3.7. у уџбенику.

Слушају наставника, 
преписују с табле, гледају 
анимацију, постављају 
питања уколико им нешто 
није јасно.

– Објашњава ученицима шта су мобилни телефони и како они 
раде.

Покреће 3D анимацију –  
Како ради мобилни телефон.

– Напомиње да су они примопредајници као и базне станице 
и да су њихове антене смештене унутар мобилног телефона.

ТОК ЧАСА 11-12.
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– Објашњава ученицима да се код мобилних телефона 
комуникација одвија на сличан начин као и код радија, али 
напомиње да се код мобилних телефона комуникација одвија 
у оба смера.

– Поставља питање ученицима:
– Да ли сте приметили да када се крећете или се возите у колима 

и притом користите мобилни телефон, не долази до прекида 
сигнала?

– Објашњава ученицима да при кретању мобилни телефон 
прелази из једне ћелије у другу ћелију и аутоматски се 
повезује с базном станицом ћелије у коју је прешао.

– Наглашава да је мобилна телефонија област која се стално 
унапређује, свака генерација доноси побољшање у 
могућностима, као и у квалитету услуга.

– Упознаје ученике са GPS-ом. Објашњава им да је GPS 
скраћеница од Global Positioning System – глобални систем 
позиционирања и да се он користи за прецизно одређивање 
географске позиције било где на Земљи.

– Показује слику 2.3.10. из дигиталног уџбеника и детаљно 
објашњава како функционише GPS.

– Наглашава да је рад GPS система бесплатан и да за њега није 
потребна телефонска или интернет веза.

– Напомиње ученицима да GPS систем може бити самосталан 
уређај или део уграђен у мобилни телефон или систем за 
навигацију аутомобила.

– Објашњава да помоћу GPS система може да се прати где се 
возило налази и којим се улицама или путевима креће.

– Набраја где се све GPS систем примењује.
Покреће 3D анимацију –  
Типови вештачких сателита.

– Објашњава ученицима шта је бежична рачунарска мрежа 
(WLAN – Wireless Local Area Network).

Слушају наставника, 
преписују с табле, гледају 
анимацију, постављају 
питања уколико им нешто 
није јасно.

–  Из приручника преузима петнаестоминутни тест и копира.
–  Даје упутство ученицима за израду теста и напомиње да ће 

тестирање трајати 15 минута.
– Дели штампани материјал са задацима.

Слушају наставника, прате 
дате инструкције и савете, 
раде тест.

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАСТОК ЧАСА11-12.
ЧАС



Завршни део

– Проверава усвојеност основних појмова питањима:
– Наведите делове телекомуникационог система и објасните 

њихове улоге.
– Замислите да сте инжењер телекомуникација и попуните 

бројевима од 1 до 3 могући распоред фреквенција у ћелијама 
мобилне телефоније на слици 2.3.12.

– Примените знање о GPS систему и предложите једну његову 
примену у пољопривреди.

Одговарају на питања, 
проверавају своје знање.

Покреће интерактивни тест Основи телекомуникација 
и проверава усвојеност појмова.

Одговарају на питања, 
проверавају своје знање.

– Задаје да за домаћи задатак науче лекцију из уџбеника и 
прочитају блокове Занимљивост више и Корак више

Записују домаћи задатак.

Начин провере остварености исхода

Праћење активности и залагања на часу

Самопроцена рада наставника

– Да ли сам мотивисао/-ла ученике за учење?
– Да ли сам остварио/-ла постављене циљеве?
– Да ли су ученици остварили дефинисане исходе? 
– Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 
– Да ли сам планирао/-ла адекватне активности ученика?
– Које тешкоће су се појавиле? 
– Како сам их решавао/-ла? 
– Шта бих сада урадио/-ла другачије? 

Самопроцена рада ученика

– Пажљиво сам слушао/-ла друге без прекидања? 
– Био/-ла сам усмерен на суштину задатка?
– Да ли знам шта је телекомуникација?
– Да ли знам из чега се састоји телекомуникациони систем?
– Да ли знам помоћу чега се преносе подаци у радију, телевизији, мобилној телефонији и 

тако даље?

Додатна запажања о часу

Изглед табле
Основи телекомуникације

ТОК ЧАСА 11-12.
ЧАС



 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 тачан одговор.  
На слици је приказана:

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. Рачунарска мрежа WLAN (Wireless Local Area Network) омогућава:

а) кабловски приступ ресурсима мреже;

б) бежични приступ ресурсима мреже;

в) бежични и кабловски приступ ресурсима мреже.

ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ11-12.
ЧАС



11-12.
ЧАСПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ

 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. На шеми електричног аутомобила упиши називе означених делова.

3.  Означи тачан одговор. 
Хибридна возила имају:

а) само технологију електромотора; 

б) само мотор с унутрашњим сагоревањем;

в) технологију електромотора и мотор с унутрашњим сагоревањем.

4.Означи тачан одговор.

Паљење радне смеше код бензинског мотора изводи се електричном варницом:

а) алтернатора;

б) свећице;

в) анласера. 

5. Допуни део реченице који недостаје.

Алтернатор претвара _______________ енергију погонског мотора у _______________ 

енергију, којом пуни _______________.

6.  Означи тачан одговор. 
Колики је заправо један инч (1“)?

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



РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА Група A

________________________________________     _______________
Име и презиме         Одељење

1. Електроенергетски систем састоји се од четири повезане целине, а то су: 

 ________________________________________________________________________________

2. Заокружи да ли је тврдња тачна или нетачна.

Проводник уземљења има изолацију плаве боје. Тачно      Нетачно

Бројило се налази испред главних осигурача.  Тачно      Нетачно

Амперметар се у коло пријемника везује редно. Тачно      Нетачно

Попречни пресек проводника у електричној инсталацији  
одређује се на основу јачине струје. Тачно      Нетачно

3. Означи тачан одговор. На слици је приказан:

а) електромотор једносмерне струје; 

б) електромотор наизменичне струје; 

в) генератор једносмерне струје.

4. Испод слике напиши назив електроинсталационог материјала и прибора:

  

              

  

___________________ ___________________ ___________________

5.  Означи тачан одговор. Одреди које машине од наведених машина служе за 
претварање електричне енергије у механичку енергију:

а) генератори; б) трансформатори; в) мотори.

6. Допиши делове текста који недостају тако да добијеш тачну тврдњу.

Део фрижидера и бојлера којим се регулише жељена температура зове се 

___________________.

Принцип рада термостата код пегле заснован је на деловању траке која се зове      

_____________________________.

КОНТРОЛНА ВЕЖБА



КОНТРОЛНА ВЕЖБА

7. Која је разлика између електричног генератора и електричног мотора? 

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

8. Допиши делове текста који недостају тако да добијеш тачну тврдњу.

Електротермички апарати и уређаји претварају ____________________ енергију у 

__________________________ енергију. У електротермичке уређаје у домаћинству убрајамо: 

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

9. Која је улога отпорника у струјном колу? Какви отпорници постоје? Опиши.

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

10. Допиши делове текста који недостају тако да добијеш тачне тврдње.

Симбол електричног кондензатора капацитета C jeсте ____________.

Симбол полупроводничке диоде јесте ______________.

11. Допиши делове текста који недостају тако да добијеш тачне тврдње.

У активне електронске елементе у струјном колу убрајамо  _____________________________

 ________________________________________________________________________________ .

 
Активни електронски елементи делују у колу као  _____________________________________

 ________________________________________________________________________________ .

12. Опиши принцип рада електричног усисивача.

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________



КОНТРОЛНА ВЕЖБА

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА Група Б
________________________________________     _______________

Име и презиме         Одељење

1.  У зависности од начина производње електричне енергије и електроенергетског 
извора, електране се деле на: 

 ________________________________________________________________________________

2. Заокружи да ли је тврдња тачна или нетачна.

Шуко утичнице немају контакте за уземљење. Тачно      Нетачно

Изолатори имају велику електричну проводљивост.  Тачно      Нетачно

Прекидачи се постављају на нулти проводник. Тачно      Нетачно

Трансформатор трансформише наизменични напон у једносмерни. Тачно      Нетачно

3. Означи тачан одговор. На слици је приказан:

а) електромотор једносмерне струје; 

б) електромотор наизменичне струје; 

в) генератор једносмерне струје.

4. Испод слике напиши назив електроинсталационог материјала и прибора:

  

  

___________________ ___________________ ___________________

5.   Заокружи тачан одговор. Одреди под коликим напоном треба да се налази далековод 
којим се електрична енергија преноси на велике удаљености, да би губици били 
најмањи:

а) 10 kV; б) 110 kV; в) 220 V.

6. Допиши делове текста који недостају тако да добијеш тачне тврдње.

Уређај (инструмент) којим се региструје утрошена електрична енергија зове се 

___________________.

Бојлери који, обично, немају велику запремину, али имају грејаче великих снага зову се 

__________________________.



КОНТРОЛНА ВЕЖБА

7. Упиши свој одговор. Како електрични генератор производи електричну струју?
 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

8. Допиши делове текста који недостају тако да добијеш тачну тврдњу.

Електромеханички апарати и уређаји претварају ____________________ енергију у 

__________________________ енергију. У електромеханичке уређаје у домаћинству 

убрајамо: 

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

9. Која је улога кондензатора у струјном колу? Опиши.
 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

10. Допуни делове који недостају:

Симбол електричног калема индуктивности L jeсте____________.

Симбол електричног отпорника R jeсте ______________.

11. Допиши делове текста који недостају тако да добијеш тачне тврдње.
У пасивне електронске елементе у струјном колу убрајамо  _____________________________

 ________________________________________________________________________________ .

На пасивне електронске елементе може се применити   ________________________________

и они  ___________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________ .

12. Опиши принцип рада електричног фена за косу.

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________



ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА

Име и презиме Одељење

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА

Заокружи слово испред тачног одговора. Није саобраћајно 
средство на електропогон:

а) електрични аутомобил;   б) трамвај;

в) тролејбус;     г) бензински мотор.

Заокружи слова испред тачних одговора. Има 
акумулаторску батерију у којој се складишти електрична 
енергија (два одговора су тачна):

а) електрични аутомобил;  б) трамвај;
в) тролејбус; г) електрични тротинети.

Заокружи слово испред тачног одговора. Електрични 
аутомобил покреће: 

а) бензински мотор; б) дизел-мотор; в) електромотор.

Заокружи слово испред тачног одговора. Електромотор 
претвара електричну енергију у:

а) хемијску; б) механичку;  б) светлосну.

Заокружи слово испред тачног одговора. Најпознатија 
марка електричних аутомобила је: 

а) Форд;

б) Опел;

в) Тесла.

1.

2.

3.

4.

5.

САОБРАЋАЈ
САОБРАЋАЈНА СРЕДСТВА НА 
ЕЛЕКТРОПОГОН. ХИБРИДНА ВОЗИЛА

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА



ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА

Упореди електромотор (Е) и мотор с унутрашњим 
сагоревањем (СУС) и за наведене исказе одреди да ли је 
реч о једном или другом. На линији упиши скраћенице Е 
или СУС.

а) Има до три пута већи степен искоришћавања енергије. 
 _______

б) Има мање покретних делова.  _______

в) Мањих је димензија.  _______

г) Лакши је.  _______

д) Захтева мање одржавања.  _______.

Заокружи слово испред тачног одговора. Управљачки 
уређај који регулише брзину електричног аутомобила је: 

а) електромотор; б) контролер; в) батерија.

У празна поља упиши делове електричног аутомобила који 
су означени на слици: 

ЕЛЕКТРОМОТОР, СТАНИЦА ЗА ПУЊЕЊЕ, БАТЕРИЈА, ПУЊАЧ, 
КОНТРОЛЕР.

6.

7.

8.

САОБРАЋАЈ
САОБРАЋАЈНА СРЕДСТВА НА 
ЕЛЕКТРОПОГОН. ХИБРИДНА ВОЗИЛА



ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА

Заокружи слово испред тачног одговора. Електрична 
енергија која покреће електрични аутомобил чува се: 

а) у батеријама; б) у пуњачу; в) у електромотору.

Заокружи слово испред тачног одговора. Пуњење батерије 
електричног возила слично је пуњењу батерије мобилног 
телефона и обавља се преко: 

а) контролера; б) пуњача; в) станице за пуњење.

Заокружи слово испред тачног одговора. Електрична 
возила имају малу емисију штетних гасова и не угрожавају 
животну средину па их зову:

а) бела; б) црвена; в) зелена.

Заокружи слово испред тачног одговора. Возила која имају 
и електромотор и мотор с унутрашњим сагоревањем јесу:

а) електрична;
б) хибридна;
б) бензинска.

Заокружи слово испред тачног одговора. Возила која се не 
сврставају у групу зелених јесу:

а) хибридна;  
б) електрична; 
в) бензинска.

Заокружи слово испред тачног одговора. Користи 
електромотор као примарни мотор:

а) хибрид;   б) хибрид с прикључком.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

САОБРАЋАЈ
САОБРАЋАЈНА СРЕДСТВА НА 
ЕЛЕКТРОПОГОН. ХИБРИДНА ВОЗИЛА


