
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

(први разред) 

 

 

Испитна питања 

 

 

1. Наброј и објасни физичке карактеристике материјала? 

2. Наброј и објасни механичке особине  материјала? 

3. Грађа земље, из којих слојева се састоји земља и њихове карактеристике? 

4. Морфолошке особине минерала (подела минерала према облику)? 

5. Наведи и објасни физичке особине минерала? 

6. Како делимо минерале према хемијском саставу и који су њихови 

представници? 

7. Шта знаш о магматским стенама? 

8. Шта знаш о седиментним стенама? 

9. Шта знаш о метаморфним стенама? 

10. Шта знаш о грађевинском камену? 

11. Улога воде у грађевинарству? 

12. Наведи и опиши све опекарске производе? 

13. Наведи и опиши производе за покривање кровних површина? 

14. Наведи и опиши производе фине грађевинске керамике? 

15. Шта су згуре и материјали пуцоланских својстава и зашта се користе? 

16. Шта знаш о грађевинском кречу? 

17. Шта знаш о грађевинском гипсу? 

18. Врсте цемента, начин добијања и примена у грађевинарству? 

19. Шта су адитиви и зашта се користе? 

20. Врсте малтера, састав и примена? 

21. Особине агрегата за справљање бетона? 

22. Особине цемента и воде за справљање бетона? 

23. Начини справљања и уграђивања бетона? 

24. Особине и примена тешких, лаких и хидротехничких бетона? 

25. Наведи поступке производње челика? 

26. Наведи и објасни механичка својства челика? 

27. Наведи начине обраде челика и заштиту од корозије? 

28. Наведи врсте арматуре и њихове особине? 

29. Шта знаш о обојеним металима (алуминијум, олово, бакар..)? 

30. Врсте стакла према саставу и према обради? 

31. Наведи грађевинске елементе од стакла, њихове особине и примену? 

32. Наведи угљоводонична везива, особине и примену у грађевинарству 

(битумен и катран)? 

33. Шта знаш о изгледу и саставу дрвета? 

34. Врсте дрвета и њихове представнике? 

35. Наведи и објасни физичка својства дрвета? 

36. Наведи и објасни механичка својства дрвета? 

37. Које све грешке дрвета се могу јавити? 



38. Како се врши прерада дрвета и које знаш готове производе? 

39. Како се врши заштита дрвета? 

40. Улога дрвета у савременом зградарству? 

41. Особине, примена, обрада и подела пластичних маса у грађевинарству? 

42. Шта знаш о бојама, лаковима и премазима? 

43. Шта знаш о китовима и лепковима? 

 


