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Желимо Вам добре резултате на тесту и успешно студирање у нашој 
школи.

Добро дошли !

ЈУН 2012. године
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 
ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА

1. Шта од наведеног није оперативни систем?
а) Linux б) Windows XP в) Pentium

2. Дело Вилијaма Шекспира „Хамлет“ је:
а) трагедија б) комедија в) романтична драма

3. Који познати ренесансни уметник је осликао Сикстинску капелу?
а) Микеланђело б) Леонардо да Винчи в) Рафаело

4. Реформатор српског језика био је:
а) Доситеј Обрадовић б) Бранко Радичевић в) Вук Стефановић Караџић

5. Први цар Русије познат је под именом:
а) Роман Абрамович б) Иван Грозни в) Л.Н. Толстој

6. Упоређивање по сличности је:
а) контраст б) компарација в) контекст

7. Једина жена која је боравила на Светој Гори била је:
а) царица Јелена б) царица Милица в) Мајка Тереза

8. Највећа планета у Сунчевом систему је:
а) Земља б) Венера в) Јупитер

9. Програм за израду презентација који је саставни део Microsoft Office је:
а) Excel б) Outlook в) Power Point

10. Под псеудонимом Бен Акиба писао је:
а) Бранислав Нушић б) Радоје Домановић в) Јован Стерија Поповић

11. Сливу Црног мора припада следећи проценат територије Србије:
а) 92,4% б) 56,8% в) 23,2%

12. Колико има акцената у српском језику?
а) 2 б) 3 в) 4

13. Политика која се бави опорезивањем, употребом пореза и јавном потрошњом се 
назива:

а) фискална политика б) антиифлациона политика в) политика цена
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14. Преузимање приватних фирми од стране државе се назива:
а) национализација б) денационализација 

15. Амортизација је процес рабаћења (трошења):
а) средстава за рад б) новца в) земљишта

16. Која је најуочљивија последица инфлације?
а) раст цена б) пад цена в) стабилност цена

17. Национална економија изучава:
а) светску привреду б) привреду појединца в) привреду једне земље

18. Царина увећава цену:
a) увозне робе б) извозне робе в) домаће робе

19. Фирма у којој је један појединац власник се назива:
a) акционарско друштво б) ортачко друштво в) инокосна фирма

20. Фактура или
a) акредитив б) рачун в) меница

21. Ствари које се једнократном употребом потроше, отуђе, или се у знатној мери 
смањи њихова вредност, називају се:

а) дељиве б) замењиве в) потрошне

22.  Потрошачку корпу чине:
а) сировине које купују 
компаније

б) укупна текућа 
потрошња

в) производи које купује 
просечан потрошач

23. Центар чувене Жупе и један од српских “винских престоница” је место код 
Крушевца:

а) Александровац б) Топола в) Алексинац 

24.Риболике људске главе на каменим облуцима налазе се у археолошком 
налазишту:

а) Сирмијум б) Лепенски Вир в) Старчево

25.Гранични друмски прелаз Србије према Бугарској је:
а) Градина б) Прешево в) Кладово

26.Банатска или Делиблатска пешчара се налази у:
а) Војводини б) Стигу в) Поморављу
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27.Суво Рудиште, Гобељ и Панчићев врх део су планине:
а) Вршачки Брег б) Фрушка Гора в) Копаоник 

28.Панчићева оморика и Панчићав скакавац су део заштићене флоре и фауне на 
планини:

а) Златибор б) Тара в) Голија

29.Музеј народног градитељства под отвореним небом ''Старо село'' у Сирогојну 
приказује типичну окућницу:

а) златиборског краја б) војвођанског краја в) неготинског краја

30.Земљане фигуре настале вишевековним ерозивним процесима са андезитним 
плочама на врху које спречавају спирање земљишта и налазе се испод планине 
Радан, биле су у конкуренцији за 7 нових  светских чуда природе и ретки су 
природни феномен. Реч је о:

а) Ђавољој Вароши б) Каменој Вароши в) Вражјем Камену 

31.Голубачка клисура, Љупковска котлина, Госпођин Вир, Доњомилановачка 
котлина, Казан, Оршавска котлина и Сипска клисура део су:

а) Овчарско-кабларске 
клисуре

б) Јелашничке клисуре в) Ђердапске клисуре

32.Скакало, Скакавци, Велики Бук, Бледерија, Рипаљка су међу најлепшима у 
Србији:

а) извори топле воде б) водопади в) језера

33.Специфично интересовање туриста за посматрање живота и активности птица 
зове се:

а) зоо врт б) сафари в) birdwatching 

34.Сремска Митровица је за време Римске империје била центар регије у којој је 
рођено 7 римских царева. У то време се звала:

а) Сингидинум б) Виминацијум в) Сирмијум

35.Простор између Тисе, Дунава и границе према Мађарској и Румуније се зове:
а) Бачка б) Банат в) Неготинска крајина

36.Римско археолошко налазиште Виминацијум се налази у близини града:
а) Ниша б) Сомбора в) Пожаревца

37.Перућачко језеро је настало преграђивањем тока реке:
а) Саве б) Дрине в) Таре
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

38. I'll inform you as soon as we ..................................the results.
a) will be hearing б) shall hear в) have heard

39. You ..................Adam in the street. He is abroad.
а) shouldn't have seen б) couldn't have seen в) wouldn't see

40. I don't know how long ...................to get there.
а) does it take б) it takes в) takes it

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК:

38. Я могу читать книги на ...................... языке.
a) странном б) иностранном в) чужом

39. Мои ..................... в этой школе.
а) товарищи б) таварищи в) други

40. Каждую пятницу я ..................... к бабушке.
а) ходим б) идем в) хожу


