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Попуњава испитна комисија 
 

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ 

ПОСТИГНУТ  
БРОЈ БОДОВА  

Постигнут број бодова Успех 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 

63,5 – 75 добар (3) 

ОЦЕНА _______________(    ) 75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 - 100 одличан (5) 

 

Чланови испитне комисије: 

Датум прегледа теста: ______________________ 
1.   

2.   

3.   

  



ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
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У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

1.  Део који не спада  у главне покретне делове СУС мотора је: 
 

1. Брегасто вратило 
2. Коленасто вратило 
3. Клип   
4. Клипњача   

 
Тачан одговор и ниједан нетачан 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

2.  Код ото мотора са убризгавањем горива ван цилиндра највећа снага се постиже 
при коефицијенту вишка ваздуха λ који има вредност: 
 

1. 0,9  
2. 1,0 
3. 1,1 
4. 1,4 

 
Тачан одговор и ниједан нетачан 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

3.  Заокружити број испред траженог одговора. 
Издвојити ознаку ксенон сијалице са заклоном за оборено светло. 
 

1. D2S 
2. D2L 
3. D2R 
4. P21/5W 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

4.  Пасивна сигурност је систем заштите возача и путника у возилу која:  
 

1. обухвата све конструктивне мере на возилу које при несрећи смањују 
ризик повреда или смртних случајева учесника у саобраћају 

2. обухвата све конструктивне мере на возилу којима се избегавају незгоде 
(превентивне мере) 

3. обухвата све конструктивне мере у циљу заштите мотора од судара 
 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

5.  Улога серво уређаја код кочионог система на возилима је да: 
 

1. створи хидраулични притисак 
2. појача хидраулични притисак 
3. спречи блокирање точкова 
 

За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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6.  Издвојити шта најбоље описује torsen диференцијал: 
 

1. Torsen  диференцијал у свим условима рада примењује исту вредност 
обртног момента на оба точка. 

2. Torsen диференцијал је чисто механички, без спојница, хидраулике, 
давача и извршних елемената (електронике). 

3. Torsen диференцијал се састоји из два сета плоча унутар заптивеног 
кућишта са вискозним флуидом. 

4. Torsen диференцијал има све делове као и отворени диференцијал, али 
поред тога има додатно опруге и сет ламела са потисним плочама. 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

7.  Заокружити број испред нетачног одговора 

 
Уколико спојница проклизава, узрок неисправности може бити: 
 

1. Слободан ход педале спојнице није довољан. 
2. Замашћивање фрикционих облога, површине замајца и потисног диска 
3. Непотпуни повраћај педале спојнице при губљењу еластичности опруге. 
4. Похабаност предњег лежаја спојничког вратила мењачког 

преносника. 
 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

8.  Уградњом „хладнијих“ свећица од прописаних у мотор постижемо да је упаљење 
смеше: 
 

1. непоуздано у свим режимима рада због ниже радне температуре 
свећице и нечистођа на електродама. 

2. добро у свим режимима рада јер хладна свећица одржава своју нижу 
радну температуру која јој одговара. 

3. непоуздано на малом оптерећењу јер се свећица спорије загрева. 
 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

9.  Ако је на систему Motronic дошло до блокаде вентила рециркулације издувних 
гасова у делимично отвореном положају количина ваздуха коју усисава мотор 
биће: 
 

1. мања од очекиване јер се цилиндри увек пуне и издувним гасовима. 
2. већа од очекиване јер се цилиндри пуне усисаним ваздухом без обзира на 

издув. 
3. променљива у односу на очекивану у зависности од режима рада 

мотора и побуде вентила рециркулације издувних гасова. 
 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

10.  DSG мењач има следеће особине: 
 

1. DSG мењач има електромагнетне вентиле који врше управљање тока 
уља под притиском за активирање бирача степена преноса. 

2. Електромагнетни вентили усмеравају управљачки притисак према 
одговарајућим вишеламеластим спојницама (кочницама), које аутоматски 
мењају степен преноса. 

3. Обе ламеласте спојнице су регулисане од стране рачунара мењача, који 
преко електромагнетних вентила помера потисни лежај за укључивање 
спојница. 

4. Сваки степен преноса има конвенционалну синхронизацију и 
принцип узупчења класичног мануелног мењача. 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

  2 

 

 

11.  Да би се смањила неогибљена маса возила, следећи делови на возилу се 
израђују од легуре алуминијума: 
 

1. кућиште диференцијала 
2. кућиште мењача 
3. наплатак точка 
4. главчина точка 
5. блок мотора 
6. глава мотора 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

12.  Међу понуђеним исказима који се односе на положаје давача издвојити тачне. 
 

1. Давач температуре расхладне течности може да се налази у истом 
кућишту са протокомером. 

2. Давач температуре усисног ваздуха може да се налази у истом 
кућишту са протокомером. 

3. Давач температуре усисног ваздуха може бити уграђен засебно. 
4. Давач температуре расхладне течности може да се налази у истом 

кућишту са давачем апсолутног притиска (МАП) усисног ваздуха. 
5. Давач температуре расхладне течности не може бити уграђен засебно. 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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13.  За настављање проводника и електрично спајање проводника са уређајима се  
не користе: 
 

1. стезаљка женска изолована 1,5-2,5 mm
2
 

2. редна клема 12/1 2,5 mm
2
 

3. метална обујмица 8-16 mm 
4. кабловска папучица окаста изолована 2,5 mm

2
 M4 

5. пластична везица 104x2,5 mm 
6. вишеполна микроконтакт спојница 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

14.  Од наведених елемената различитих комбинованих система паљења и 
убризгавања бензина издвојити оне који се налазе искључиво на системима са 
директним убризгавањем. 
 

1. Протокомер ваздуха са обртном L клапном 
2. Давач притиска у усисној грани 
3. Бризгач 
4. Механички погоњена пумпа високог притиска 
5. Електромагнетни вентил за регулацију притиска 
6. Индукциони калем 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

15.  Решење (кључ одговора): 
 
Код комбинових система паљења и убризгавања ME Motronic брзо загревање 
катализатора после старта мотора се постиже: 

1. Удувавањем секундарног ваздуха у издувну грану уз богатију смешу 
са каснијим паљењем. 

2. Загревањем сиромашнијом смешом и екстремно касним паљењем. 
3. Загревањем богатијом смешом и екстремно раним паљењем. 
4. Удувавањем секундарног ваздуха у издувну грану уз сиромашнију смешу 

са ранијим паљењем. 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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16.  Заокружи број испред нетачних одговора: 
На слици је приказан део електричне шеме ABS-a а на левој искази који описују 
рад електричне шеме. Издвојити нетачне исказе. 
 

  
 

 
1. релеј К3 се укључује преко контакт браве, тј. кл.15 
2. електронска управљачка јединица се напаја преко релеја К3 
3. кл.86 релеја вентила К1 и релеја мотора К2, напајају се директно са (+) 

пола акумулатора 
4. електромагнетни вентили VL,VR,HL,HR, се напајају преко релеја К2 
5. преко пина 32, електр. Управљачка јединица контролише електрично 

напајање и функционисање електромагнетних вентила 
 

За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

17.  Наведени су искази који се односе на промену напонских сигнала давача. 
Издвојити тачне исказе. 
 

1. Код индуктивног давача броја обртаја мотора, са повећањем брзине 
мотора, повећава се само фреквенција сигнала, а амплитуда не. 

2. Код Холовог давача брзине возила, са повећањем брзине возила,  
повећава се само фреквенција сигнала, а амплитуда не. 

3. Код давача детонантног сагоревања у мотору, са повећањем 
детонација у мотору, повећава се амплитуда сигнала. 

4. Код Karman Vortex протокомера, са повећањем протока ваздуха, повећава 
се амплитуда сигнала, а фреквенција не. 

5. Код Холовог давача положаја брегасте осовине, са повећањем броја 
обтраја мотора, повећава се и фреквенција и амплитуда сигнала. 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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18.  Издвојити узроке неисправности система за напајање бензином који не доводе до 
смањења притиска убризгавања система Mono Jetronic. 
 

1. Блокирано повратно црево ка резервоару горива 
2. Блокиран бензински филтер 
3. Блокирана одушка резервоара 
4. Уграђена бензинска пумпа система K Jetronic 
5. Неисправан бесповратни вентил на бензинској пумпи 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

19.  Услед неисправности елемената у системима за климатизацију, често долази до 
појаве прекомерног притиска. У тим случајевима да не би дошло до оштећења 
уређаја и опреме реагују: 
 

1. пресостат ниског притиска, спречавањем уласка високог притиска у усис 
компресора 

2. пресостат високог притиска, затварањем експанзионог вентила и 
спречавањем уласка високог притиска у испаривач 

3. експанзиони вентил, затварањем протока гаса у систему 
4. пресостат високог притиска, искључењем електромагнетне спојнице 

компресора 
5. пресостат високог притиска, испуштањем вишка гаса до подешеног 

притиска 
6. давач високог притиска, слањем сигнала електронској управљачкој 

јединици, која искључује електромагнетну спојницу компресора 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

20.  Заокружити број испред елемената који се налазе у системима убризгавања VR 
(радијално-разделном) пумпом високог притиска 
 

1. HDK давач (полудиференцијални давач са краткоспојним прстеном) 
2. Напојна пумпа ниског притиска са преливним пригушним вентилом 

смештена у пумпи високог притиска 
3. Пумпа високог притиска, са три радијално распоређена клипа под углом 

од 120
0
 и једним потисним водом високог притиска  

4. Регулатор предубризгавања са магнетним вентилом 
5. Бризгаљка са електро-магнетним вентилом управљана од EDC 
6. Сензор притиска у заједничкој магистрали 
7. Електро-магнетни вентил високог притиска у пумпи високог притиска 

 
За три тачна без нетачног одговора 4 бода; 
за два одговора без нетачног одговора 2 бода; 
за један тачан без нетачног одговора 1 бод; 
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 4 
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Допуните следеће реченице и табеле 
 

21.  Са повећањем брзине обртања мотора потребно је повећати угао претпаљења  
 
За тачан одговор 1 бод. 
Све остало 0 бодова 

 

 / 1 
 

 

22.  Спојница је део система за пренос снаге, а налази се између мотора и мењача. 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
 

 

23.  Грејач ламбда сонде је променљиви PTC отпорник, чији отпор расте са  
порастом температуре. Када се грејач загрева отпор расте, а струја грејача  
опада.   
 
За 4 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за 3 тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 
за 2 тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
за 1 тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

24.  Са повећањем брзине обртања центрифугални регулатор претпаљења својим 
деловањем повећава угао претпаљења. 
 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
 

 

25.  При нижем напону акумулатора неопходна је напонска корекција времена 
убризгавања горива. 
 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
 

 

26.  Вентил одушка резервоара је затворен кад мотор не ради а отворен кад мотор 
ради. 
 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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27.  Приликом наглог убрзања моторног возила са комбинованим системом паљења и  
убризгавања бензина долази до повећања убризгане количине горива и  
померање угла претпаљења на раније. 
 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
 

 

28.  Код система паљења и убризгавања MED Motronic регенерација катализатора  
азотних оксида се врши краткотрајним пребацивањем мотора на рад у  
хомогеном режиму. 
 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
 

 

29.  Као резервни извор струје паљења ваздушног јастука користи се кондензатор 
смештен у електронској управљачкој јединици. 
 
за 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
 

 

30.  Према принципу радног дејства пумпе високог притиска код дизел мотора се деле  
на: линијске и ротационе. 
 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
 

 

31.  Код аксијално-разделне пумпе обртно кретање осовине се претвара у аксијално 
обртно кретање клипа. 
 
За тачан одговор 2 бода; 
Све остало 0 бодова 

 

 / 2 
 

 

32.  Загревно влакно код електричних грејача дизел горива састоји се из два редно  
везана отпорника. Један служи за загревање а други за регулацију загревања. 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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У следећим задацима сажето написати или нацртати одговор 
 

33.  Наведи подсистеме који улазе у састав система ослањања: 
 
механизам за вођење точка, подсистем еластичних ослонаца, подсистем  
елемената пригушења и  стабилизатори 
 
За четири тачна одговора 2 бода,  
за три тачна одговора и ниједан нетачан 1,5 бод;  
за два тачна и ниједан нетачан 1 бод;  
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 

/ 2 

 

 

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

34.  Фарови за оборено светло су на висини 75cm од тла. Мера за подешавање 
фарова је 1,5%. Израчунати удаљеност на којој ће сноп светлости пасти на тло. 
Приказати поступак израчунавања и уписати одговор. 
 
Место за прорачун: 

Мера за подешавање фарова „е“ је: 
e=1,5/100*10m 
e=1,5/100*1000cm 
e=15cm 
 
75cm/15cm*10m=50m 

 
Сноп светлости ће пасти на тло на удаљености  50   m               
 
Тачан одговор и тачан прорачун 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

35.  Дата је ознака алтернатора G1 14V 45A 20. 
Проценити да ли дати алтернатор, када мотор ради на 2000 о/мин, може напајати 
потрошаче на возилу ако је снага стално укључених потрошача Pn=280W. 
Приказати поступак рада и одговорити. 
 
Место за израчунавање: 

Ip=Pn/Un=280W/14V=20A 
На 2000 о/min алтернатор даје I=2/3*In=2/3*45А=30A 
услов је Ip*1,3<2/3In; 20A*1,3=26A<30A 

 
Одговор: Алтернатор може  напајати потрошаче на датом возилу. 
 
Тачан одговор и тачан прорачун 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву 
 

36.  На слици је приказана шема развода која приказује тренутке отварања и 
затварања вентила мотора. На линију поред назива вентила уписати број 
одговарајућег тренутка. 
 

 
 
 

За четири тачна одговора 2 бода;  
за три тачна и ниједан нетачан 1,5 бод;  
за два тачна и ниједан нетачан 1 бод;  
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бода;  
све остало 0 бодова. 

 
усисни вентил отвара 2 

 
усисни вентил затвара 3 

 
издувни вентил отвара 4 

 
издувни вентил затвара 1 

 
 

 

 / 2 

 

  

37.  На слици је индуктивни давач броја обртаја и референтне ознаке са обележеним 
деловима, а са десне стране делови давача. На линију поред дела давача уписати 
одговарајући број са слике. 
 

 
За 4 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

1 стални магнет 

5 ротор 

3 језгро од меког гвожђа 

4 намотај 

 

 / 2 
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38.  Са леве стране су наведене величине коефицијента вишка ваздуха а са десне 
одговарајућа стања смеше бензина и ваздуха бензинског мотора. На линије 
испред стања смеше уписати одговарајуће бројеве коефицијента вишка ваздуха. 
 

1. λ>1 2 идеална смеша 

2. λ=1 3 богата смеша 

3. λ<1 1 сиромашна смеша 

4. λ=1.3 4 смеша више није запаљива 

 
За 4 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за 2 тачна одговора 1 бод; 
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 2 

 

 

39.  Са леве стране су наведене хемијске ознаке штетних компоненти издувних гасова 
бензинског мотора а са десне је дат график њихове промене са коефицијентом 
вишка ваздуха. На линије поред хемијских ознака уписати одговарајуће бројеве са 
слике. 

 
CO 1 

HC 2 

NOx 3 

 
 
За тачан одговор 2 бода  
Све остало 0 бодова 
 

 

 / 2 

 

 

40.  Са леве стране су наведени системи убризгавања бензинског мотора а са десне 
стране компоненте карактеристичне за одређени систем. На линију испред 
компоненте уписати одговарајући број система. 
 

1. Mono Jetronic 2 протокомер са обртном клапном 

2. LE Jetronic 4 електрохидраулични регулатор 

3. LH Jetronic 3 протокомер са врућом жицом 

4. KE Jetronic 1 давач положаја пригушног лептира 

 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 

за три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 

за два тачна и ниједан нетачан одговор  1 бод; 

за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова; 

све остало 0 бодова. 
 

 

 / 2 
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41.  Са леве стране су наведени режими рада четвороцилиндричног мотора са 
Motronic системом паљења и убризгавања а са десне стране притисци у усисној 
грани за поједине режиме рада. На линију испред притиска у усисној грани 
уписати број режима рада који му одговара. 
 

5. празан ход, 800 o/min 1 280mbar 

6. кочење мотором, 3000 o/min 2 220mbar 

7. делимичнo оптерећење 3 500mbar 

8. пуно оптерећење 4 900mbar 

 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода 

За три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова 

За два тачна и ниједан нетачан одговор  1 бод 

За један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

42.  На левој страни су наведене температуре које владају у појединим деловима 
клима уређаја, а на десној карактеристична стања. У празна поља поред стања 
уписати бројеве одговарајућих температура које припадају тој групи. 
 

1.  од 50 до 60 °С 3 Компресија 

2.  - 4 °С 1 Кондензација 

3.  max 70 °С 4 Експанзија 

4.  од 50 до - 4 °С 2 Испаравање 

 
За четири тачна одговор 2 бода; 
за три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 
за два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 



ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 Страна 14 од 17 

 

 

43.  У табели су наведени елементи система за убризгавање дизел мотора са редном 
пумпом и механичком регулацијом броја обртаја, а на слици приказ са 
нумерисаним елементима. Поред сваког описа елемента у табели уписати 
одговарајући број са слике. 
 

 
За шест тачних и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за пет тачних и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 
за четири тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
за три тачна и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова; 
све остало 0 бодова. 

4 пумпа за убризгавање VP 

 

2 
 
напојна пумпа NP 

6 
 
регулатор броја обртаја 

3 филтер за гориво 

7 бризгаљка 

5 

 
регулатор 
предубризгавања 

1 резервоар 

8 повратни вод за гориво 

10 

 
командни уређај за 
грејаче 

9 
 
електрични грејачи 
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44.  На слици је приказан график кочења за различите услове пута, а са десне стране 
су наведени услови пута. Поред сваког описа у табели уписати одговарајући број 
са слике. 
 

 

2 Мокри асфалт 

4 Лед 

1 Суви асфалт 

3 Мокри снег 

 
За четири тачна одговора 2 бода; 
за три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 
за два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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45.  На левој страни су наведени елементи система за електрично гашење дизел 
мотора, а на десној је дат приказ са нумерисаним елементима. Поред сваког 
описа елемента у табели уписати одговарајући број са слике. 

 
За пет тачних одговора 2,5 бодова; 
за четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 
за два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова; 
све остало 0 бодова. 

5 радни простор пумпе VP 

 

3 разводна глава 

1 довод горива 

2 клип пумпе 

4 електромагнет 

 

 / 

2,
5 

 

 

46.  Решење (кључ одговора): 
 
Повезати појмове према захтеву. 
 
На слици је приказан ABS са нумерисаним елементима, а са десне стране су 
наведени елементи ABS круга регулације. Поред сваког описа елемента у табели 
уписати одговарајући број са слике. 
 

 

5 Управљачки уређај 

3 Цилиндар на точку 

2 Хидро агрегат 

4 Давач броја обртаја 

1 Главни цилиндар 

 
За пет тачних одговора 2,5 бодова; 
за четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 
за два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2,5 
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47.  На слици је део електричне шеме са компонентама за управљање радом мотора 
возила.На линију поред назива давача уписати одговарајућу ознаку са слике. 
Једном опису може одговарати више давача. 

За 6 тачних одговора и ниједан нетачан одговор 3 бода; 
за 5 тачних и ниједан нетачан одговор 2,5 бодова; 
за 4 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
за 3 тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 
за 2 тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
за 1 тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова; 
све остало 0 бодова. 

 

давач детонација B2 

давач положаја 
лептира B4 

давач броја 
обртаја мотора 
са референтном 
ознаком B1 

давач 
температуре B5,B6 

давач притиска B3 
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48.  Решење (кључ одговора): 
 
На слици је пресек СУС мотора са означеним елементима, а са десне стране 
називи елемената. На линију поред назива уписати број елемента који одговара 
називу. 
 
 

 

9 зупчасти каиш 

7 

 
клинасти каиш 
алтенатора  

1 
 
брегасто вратило 

2 

 
коленасто 
вратило 

10 

 
ременица 
брегастог вратила 

6 
 
ременица радилице 

8 

 
затезач зупчастог 
каиша 

5 
 
филтер за уље 

 
За осам тачних одговора 4 бода 
за седам тачних одговора и ниједан нетачан 3,5 бода; 
за шест тачних одговора и ниједан нетачан 3 бода;  
за пет тачних одговора и ниједан нетачан 2,5 бода;  
за четири тачна одговора и ниједан нетачан 2 бода;  
за три тачна одговора и ниједан нетачан 1,5 бод;  
за два тачна и ниједан нетачан 1 бод;  
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бода;  
све остало 0 бодова. 
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