
Висока пословно – техничка школа струковних студија 
Ужице 

Трг Светог Саве 34       
Студијски програм: Туризам 

Страна 1 oд 5 

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

Добро дошли! 

ЈУЛ 2017. године  
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 
ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

1. Витраж је: 
а)  слика од разнобојног 
камења у боји 

б) слика рађена бојама на 
бази воска 

в) слика од стакла 
различитих боја  

2. За уношење података у рачунар користимо: 
а) штампач б) кућиште в) тастатуру  

3. Курсор је: 
а)  пиксел б) показивач на екрану  в) бит 

4. Познату слику ,,Косовка девојка“ насликао је: 
а) Милић од Мачве б) Паја Јовановић в) Урош Предић  

5. Kоје књижевно дело није написао Иво Андрић? 
а)  ,,Aска и вук“ б) ,,Mост на Жепи“ в) ,,Све ће то народ позлатити“  

6. Популарну композицију ,,За Елизу“ написао је: 
а) Моцарт б) Бетовен  в) Бах 

7. Заокружи шта од наведеног није оперативни систем: 
а) WINDOWS б) LINUX в) WORD  

8. Довршите  реченицу: Нисам о томе причао (ла) ………..  . 
а)  нисаким б) са никим в) ни са ким  

9. Највеће европско острво је: 
а) Сицилија б) Велика Британија  в) Исланд 

10. Лексикон је: 
а) речник  б) свеска в) реч 

11. Архаизми су: 
а) устаљени изрази б) застареле речи  в) нове речи 

12. Други светски рат почео је и трајао до: 
а) 1.9.1939 - 2.9.1945. год.  б) 1.9. 1941 – 2.9. 1945. год. в) 6.4.1941. – 15.5.1945. год. 

13. Уколико постоји суфицит у буџету: 
а) приходи су већи од расхода 
из буџета  

б) расходи из буџета су већи 
од прихода 

в) расходи и приходи су 
изједначени 
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14. Инвестирање је: 
а) куповина производа и 
услуга 

б) пласирање штедње у банку в) куповина акција и 
обвезница  

15. Економија је наука која истражује економске законе у области: 
а) политике и економије б) макроекономије и 

монетарне политике (новца) 
в)  производње, расподеле, 
размене и потрошње  

16. Продуктивност рада је: 
а) укупно произведена 
количина производа и услуга 
у једном привредном друштву 
у току радног дана 

б) потребна количина 
производа за потрошњу на 
нивоу националне економије

в) принцип економије који 
подразумева  производњу 
одређеног обима 
материјалних добара, уз што 
мање улагање људског рада 

17. У зависности од обима производње, односно степена коришћености капацитета, 
трошкови могу бити: 

а) фиксни и варијабилни  б) стварни и стандардни 

18. Ликвидност представља: 
а) способност предузећа да 
измири своје доспеле обавезе 

б) престанак рада предузећа в) профитабилност предузећа 

19. Монопол је стање тржишта са: 
а) једним купцем б) једним  продавцем  в) више купаца и продаваца 

20. Инфлација је: 
a) опадање општег нивоа цена у економији б) пораст општег нивоа цена у економији  

21. Услужни сектор привреде је: 
a) примарни сектор б) секундарни сектор в) терцијарни сектор  

22. Трошење елемената процеса рада може да се испољава у виду: 
a) трошкова и прихода б) прихода и расхода в) утрошака и трошкова  

23. Србија  према  географском положају припада: 
а)  југозападној Европи б) југоисточној и средњој Европи  в) источној Европи 

24. Како се звао највећи српски и балкански географ: 
а) Јован Цвијић  б) Јосиф Панчић в) Драгутин  Петровић 

25. Река Дрина припада: 
а) Јадранском сливу б) Егејском сливу  в) Црноморском сливу  
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26. Највиша планина Србије је: 
а) Копаоник  б) Стара планина в) Проклетије  

27. Сићевачка клисура се налази у долини реке: 
а) Јужне Мораве б) Ибра в) Нишаве  

28. Ђавоља варош је рeдак природни феномен који се налази на планини: 
а)  Златар б) Радан  в) Копаоник 

29. Међународни филмски и музички фестивал Кустендорф се сваке године организује 
у: 

а) етно-селу Сирогојно  б) Ивањици в) етно-селу Дрвенград  

30. Археолошко налазиште Лепенски Вир налази се у: 
а) Ђердапској клисури  б) Сићевачкој клисури в) Грделичкој Клисури 

31. Заокружи планину која није национални парк: 
а) Копаоник б) Златар  в) Тара 

32. Циклотуризам је све популарнији код млађих туриста. Које превозно средство 
користе на путовањима? 

а) бицикл  б) параглајдер в) стопирање 

33. Обедска Бара је велика успутна станица птица селица и мртваја је реке: 
а)  Дунав б) Сава   в) Нишава 

34. Митровац, Калуђерске баре и Предов крст су туристички центри на планини: 
а) Стара планина б) Тара   в) Златар 

35. Иришки Венац је врх висок 451м на планини: 
а) Авала б) Космај в) Фрушка Гора   

36. Који од следећих граничних прелаза није гранични прелаз према Босни и 
Херцеговини? 

а) Љубовија б) Бајина Башта в) Прешево  

37. У Костолцу код Пожаревца налази се један од најатрактивнијих археолошких 
локалитета из римског периода. Зове се: 

а) Виминацијум  б) Лепенски вир в) Ћеле кула 
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

38. My brother ................. a flat in London.
а) have б) has  в) haves 

39. Elizabeth is .................. .
а) Philip's wife  б) wife's Philip в) Philip's husband 

40. " ................. coffee do you drink?"
а) How much  б) How many в) How 

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК: 

38. По вечерам я часто .................   телевизор. 
а) хочу б) вижу в) смотрю 

39. Мы получили квартиру в новом  ....................   . 
а) дому б) дома                            в) доме 

40. Ты должен эту книгу .......................  . 
а) прочитать б) читаешь в) прочитал 


