
Navodila za delo TIT – 8. razred 

Torek, 26. 5. 2020 8. a 

Torek, 2. 6. 2020 8. b 

Tokrat  boš preizkusil svoje znanje na malo drugačen način.  

Odgovoriti moraš na 8 vprašanj. 

Pri delu lahko uporabiš dve vrsti pomoči. 

 

 

Pri vsakem vprašanju lahko uporabiš samo eno pomoč. 

1. POMOČ STARŠEV – Za odgovor se lahko posvetuješ s starši. 

2. KLIC V SILI – Po telefonu lahko pokličeš enega sošolca, ki ti lahko odgovori samo na eno 

vprašanje. Za isto vprašanje ne smeš poklicati dveh sošolcev. 

Če boš to pomoč uporabil še enkrat pri drugem vprašanju, moraš poklicati drugega sošolca.  

Odgovore vpiši v pripravljeno tabelo in fotografijo tabele pošlji na moj e-naslov najkasneje do 

petka: 

– 8. a do 29. 5. 2020 

– 8. b do 5. 6. 2020 
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Želim ti, da bi se pri reševanju kviza tudi malo zabaval in pozabil na skrbi.  

Če boš uporabil kakšno pomoč, pa to brez slabe vesti zapiši.  

Saj veš - več glav več ve. 

 

 

 

 

 

 

1. pomoč staršev 2. klic v sili 

 



Pa začnimo  

1. Iz katerega materiala mora biti izvijač, da lahko z njim dobro privijemo vijak? 

a) iz aluminija    c) iz bukovega lesa 

b) iz svinca    d) iz jekla 

 

2. Katera kovina ima največjo gostoto? 

a) železo    c) aluminij 

b) platina    d) baker 

 

3. Kaj ni polizdelek iz kovine? 

a) žebelj    c) cev 

b) žica     d) pločevina 

 

4. Pri štiritaktnem motorju se četrti takt imenuje izpuh.  

V kakšnem položaju sta takrat ventila?  

a) sesalni ventil odprt, izpušni ventil zaprt  c) oba ventila sta odprta 

b) sesalni ventil zaprt, izpušni ventil odprt  d) oba ventila sta zaprta 

 

5. Kaj je na sliki? 

 

a) vijak za les    c) žebelj 

b) vijak za mavčne plošče  d) kovica 

 

6. Kateri sveder ni primeren za vrtanje v les? 

a)  c)  

 

b)  d)  

 

 



7. Kaj je na sliki? 

 

a) samozatezna matica  c) podložka 

b) dvojna matica    d) krilata matica 

 

8. Na kateri sliki je imbus ključ?  

a)   c)  

b)  d)  

 


