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Производња електричне  енергије 
 

 

Електрична енергија се за опште потребе производи у енергетским постројењима која се зову  

електране. У њима се налазе генератори, машине које претварају механичку енергију у 

електричну.  

 

На генератору се разликују два основна дела:  

 ротор - део који се обрће ротира) и 

 статор - непокретни део, који  у облику великог шупљег ваљка обухвата  ротор.  

 

Да би генератор производио електричну енергију, мора нека погонска машина да обрће његов 

ротор. У великим електранама се у ту сврху употребљавају водне или парне турбине. За 

покретање мањих генератора могу се употребити и дизел мотори
1
, гасне турбине

2
 и сл.  

 

Међутим, ни турбина не може да ради сама од себе. Њу покреће енергија воде (водне 

турбине)  или прегрејана водена пара (парне турбине). У зависности од енергије која покреће 

турбине, постоје и различите електране, као што су: хидроелектране,  термоелектране, 

нуклеарне електране и др. 
  

                                                 
1
 Дизел мотор је топлотна машина са унутрашњим сагоревањем горива, која претвара потенцијалну енергију садржану у 

гориву у механички рад. 
2
 Гасна турбина спада у моторе са унутрашњим сагоревањем. За обављање механичког рада користе се гасови, добијени 

сагоревањем у самој турбини 
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Задатак за ученике: 

 
 

Р.бр. 
Задаци: Могуће 

бодова 

Остварено 

бодова 

1. a. Откуцајте наведени текст. 

b. Дукумент снимити о фолдер ОСМИ (1,2,3,4,5) под 

називом ваше презиме и име (нпр. Jovanovic Jovan...). 

 

4 

 

2. Први  пасус ископирајте 4 пута испод текста. 

 
6  

3. Текст уредите на следећи начин: 

a. Наслов: фонт Comic Sans, величина 18, подебљан, 

поравнање на центру, плава боја. 

b. Први пасус: подебљати, поравнање Justify. 

c. Други  пасус: искосити, поравнање Justify. 

d. Трећи пасус: подвући, поравнање Justify. 

 

 

 

 

8 

 

4. Ископиране пасусе уредити на следећи начин: 

a. Први пасус: фонт Times New Roman, величина 13, лево 

поравнање, боја црвена. 

b. Други  пасус: фонт Courier New, величина 14, десно 

поравнање, боја зелена. 

c. Трећи пасус: фонт Verdana, величина 16, лево и десно 

поравнање (Justify), боја браон. 

d. Четврти пасус: фонт Tahoma, величина 10, лево и десно 

поравнање(Justify), боја љубичаста. 

 

 

 

 

8 

 

5. Направите табелу Распоред часова, уредите је по жељи. 4  

6. Нумеришите страницу тако да је број у  подножју, десно. 4  

7. У заглавље (Header) документа упишите Вежба за Wоrd и 

поставите тај текст на десну страну, подебљајте га, 

подвуците, величина 14. 

 

4 

 

8. У подножје документа (Footer) упишите ваше име и 

презиме  и поставите тај текст на центар, подебљајте га, 

искосите, величина фонта 14. 

 

4 

 

9. Испод пасуса унесите поље са данашњим датумом. 

 
4  

10. Унесите слику по жељи из Clip Art-a. 
Величина слике је 6х7 см. 

4  

Укупно бодова:   

 

Име и презиме ученика: ______________________________________________ 

Оцена: ______________________________________________ 
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