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ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
1. Квадратна једначина чији су корени x1  2  3 , x 2  2  3 гласи

[А] x 2  4 x  1  0

[Б] x 2  4 x  1  0

2

1
 99 
   
 10 
 10 
2. Вредност израза
3
8  2
  3
3  3
[А]

33
2

[Б] 

33
2

[В] x 2  4 x  1  0

[Г] ___________

0

једнака је

[В]

2
33

[Г] ___________

3. Решење експоненцијалне једначине 4 x  6  2 x  16  0 је

[А]

2

[Б] 1

[В] 3

[Г] ___________

4. Нека су x1 , x 2 решења једначине x 2  11x  24  0 , x1  x 2 . Број x1 је мањи од x 2 за

[А] 64.5%

[Б] 62.5%

5. Скуп решења неједначине

[А] ( 5,6)

[Б] ( 6, 5)

[В] 65.5%

[Г] ___________

3x  4
 2 је
x5

[В] ( 6,5)

[Г] ___________
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ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА
1. Ако тело равномерно убрзава то значи:
а) да нема убрзања тела
б) да је убрзање тела
константно

в) да је брзина тела
константна

2. Масти су:
а) једињења

в) раствори

б) смеше

3. Ког витамина има највише у агрумима:
а) витамина А
б) витамина Б

в) витамина Ц

4. Дужина од једног инча је:
а) око 1 цм
б) око 2,5 цм

в) око 5 цм

5. Пиксел је:
а) најмања јединица слике, тачка

б) најмања јединица звука

6. USB прикључак користимо за:
а) пренос података
б) повезивање монитора

в) ниједно од наведеног

в) међусобно повезивање
рачунара

7. Екстензија JPG је екстензија за:
а) слику
б) аудио фајл

в) видео фајл

8. Дело „Господар прстенова“ написао је:
а) Гете
б) Шекспир

в) Толкин

9. Борба Дон Кихота са ветрењачама постала је симбол:
а) велике победе
б) узалудне борбе
в) тешког пораза
10. Зачетник сатиричне приповетке у српској књижевности је
а) Милован Глишић
б) Радоје Домановић
в) Стеван Сремац
11. Мића Поповић је био познати српски:
а) писац
б) сликар

в) композитор

12. Целокупан стваралачки опус Фредерика Шопена (1810-1849) посвећен је:
а) чембалу
б) клавиру
в) оргуљама
13. Радња опере „Кармен“ одвија се у:
а) Мароку
б) Италији

в) Шпанији

14. Најмногобројнија група животиња на Земљи су:
а) рибе
б) сисари

в) инсекти

15. Назив галаксије у којој се налази Сунчев систем и планета Земља је:
а) Пут светлости
б) Млечни пут
в) Алфа квадрант
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16. Коју је владарску титулу носио Стефан Лазаревић од 1402 - 1427. године?
а) краља
б) кнеза
в) деспота
17. Које је највеће европско острво?
а) Сицилија
б) Велика Британија

в) Крит

18. Колико је потребно Месецу да обиђе око Сунца:
а) 1 дан
б) 1 месец

в) 1 година

19. Који од наведених придева има неправилан облик компаратива?
а) паметан
б) леп
в) добар
20. Које године је Аустро-Угарска прогласила анексију Босне и Херцеговине?
а) 1908. године
б) 1914. године
в) 1939. године
21. Ако је нечија кућа под “хипотеком”, то значи:
а) да кућа још није довршена б) да кућа служи као залог
за позајмљени новац

в) да се кућа продаје због
дугова

22. Кашњење у испуњењу уговорних обавеза, назива се:
а) доцња
б) ауторско право
в) наплата
23. Пословну политику предузећа уређује:
а) потрошач
б) радници
24. Вирман је:
а) документ за безготовинско плаћање

б) акција

в) управљачки врх предузећа
в) обвезница

25. Привредна делатност за промет робе, коју обавља засебно организована предузећа и
радње, као и физичка лица, назива се:
а) трговина
б) производња
в) шпедиција
26. Накнада за услуге, најчешће у посредничким пословима, која се обрачунава у
одређеном проценту од вредности обављеног посла, назива се:
а) амортизација
б) ревизија
в) провизија
27. Колико износи општа стопа Пореза на додату вредност у Србији (ПДВ-а)?
a) 20%
б) 15%
в) 18%
28. Профитна стопа је показатељ:
a) ликвидности
б) рентабилности

в) солвентности

29. У оквиру 4П маркетинг микса Place представља:
a) производ
б) промоцију
в) канале дистрибуције
30. Шта јесте макроекономски агрегат?
а) друштвени бруто
б) добит фирме
поизвод

в) месечна набавка трговинског
предузећа
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