
КЉУЧ ЗА 6.РАЗРЕД

1. Грчки, римски, готски, ренесансни, барокни, византијски,
египатски, етрурски, савремени (навести три).

2. (1)Дорски (2)Јонски (3)Коринтски.
3. Високоградња, нискоградња, хидроградња.
4. Традиционални(класични) и савремени(индустријски).
5. Темељ, стуб, зид, греда, међуспратна конструкција(плоча),

степениште, кров, прозор, врата, димњак (навести четири).
6. Идејни, главни и извођачки.
7. Хидроизолација, термоизолација и звучна изолација.
8. Стиропор, стиродур, минерална вуна (камена и стаклена),стакло

(навести два).

9. Природни и вештачки. 10.
11.
12. Први број у размери представља димензије предмета на цртежу,

други број у размери представља димензије предмета у природи.
13. Водоводна, канализациона, грејна, електрична, телефонска,

интерфонска, антенска (навести четири).
14. Дрво, угаљ, нафта, гас, биомаса (навести три).
15. Кров, зидови, прозори, врата, димњак, под (навести три).
16. За спречавање уласка непријатних мириса из канализације у

стан.
17. Дрво, камен, песак, шљунак, глина (навести три).
18. Гранит, кречњак, пешчар, мермер, базалт (навести три).
19. За изградњу међуспратне конструкције.
20. Гредице са арматуром(ферт гредице) и монте блокови.
21. За звучну и термоизолацију.
22. За хидроизолацију(тј. за заштиту од воде и влаге).
23. Бродски под, паркет, линолеум, ламинат, камене плоче,

керамичке плочице (навести три).



24. Мешањем цемента, агрегата (песка и шљунка, песка и туцаног
камена) и воде.

25. Папирне, пластичне, текстилне, плутане (навести три).
26. За покривање кровова.
27. Аеродромска писта и командни (контролни) торањ.
28. Гипс, креч, цемент.
29. Пилот авиона, капетан брода, машиновођа воза.
30. Плуг, тањирача, дрљача, сејалица, растурач ђубрива, машина

за скупљање сена, машина за балирање сена, прскалица, зама-
гљивач, оросивач, запрашивач, машине за брање плодова, ма-
шине за вађење плодова, косачица, тракт.фреза итд...(нав.три).

31. Биљна производња и сточарска производња.
32. Булдожер служи за земљане радове.
33. (1)Багер (2)Мешалица.
34. Пуна танка линија 35. Изоловати 36. Стена
37. Од дрвета (питање се односи на класичан коси кров куће)
38. Три                                      39. Котирање (димензионисање)
40. Цемент                                41. Бетон
42. Армирани бетон                 43. У топлотну енергију
44. Мешалица                           45. Финишери
46. Кипери                                47. Лука
48. Водени саобраћај               49. Лучка капетанија
50. Контролни торањ               51. Наводњавање
52. Пестициди                          53. Електронска пошта (Е-mail)
54. Интернет 55. USB
56. Високоградња                     57. Вертикални пресек
58. б        59. б        60. б        61. а        62. б        63. б         64. а
65. а        66. б        67. а         68. б       69. а
70. б        71. г        72. а         73. б       74. в        75. б         76. в
77. а,г,ђ   78. а        79. в        80. а        81. а        82. б         83. а
84. б        85. в        86. в        87. б        88. а        89. б         90. в
91. в
92. б,в,а 93. в,а,б 94. б,а,в 95. б,б,а            96. в,а,б
97. б,в,а         98. в,а,б          99. г,а,б,в      100. б,в,а


