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1. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Пријемни испит за упис на студијске програме основних струковних
студија састоји се из теста општег образовања и стручног дела пријемног
испита за изабрани студијски програм. Пријемни испит се полаже у
терминима и на начин који је дат у Конкурсу за упис. Листа предмета из којих
се полаже пријемни испит и број бодова који сваки предмет носи дати су у
табели.
Пријемни испит и број бодова које
носи

Графичка технологија

Математика ИЛИ Хемија
(40 бодова)

Безбедност и здравље
на раду

Математика ИЛИ Хемија
(40 бодова)

Заштита животне средине

Биологија ИЛИ Хемија
(40 бодова)

4.

Менаџмент квалитетом

Математика ИЛИ
Информатика
(40 бодова)

5.

Графички дизајн

3.

6.

7.

За дизајн

2.

За технологије

1.

4

Студијски програм

Дизајн индустријских
производа
Moдни дизајн производа
од коже

Цртање
(40 бодова) И
Тест склоности и
способности за дизајн
(20 бодова)

Београдска политехника

Тест општег образовања (20 бодова)
(полаже се јединствено за све студијске
програме)

Одељење
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2. ТЕСТ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА
Драге будуће колеге,
Пред вама је поглавље са 160 питања из различитих области живота,
за која сматрамо да није тешко наћи тачан одговор.
Тест који ћете Ви полагати садржаће двадесет питања. Свако тачно
одговорено питање носи по један поен, негативних поена нема, дакле,
максималан број поена који на овом тесту можете да остварите је двадесет.
Проналажење одговора на приложена питања из овог приручника
схватите као припрему за полагање теста општег образовања на Београдској
политехници.
Тачан одговор на сва постављена питања, везана за овај тест, због
једноставније припреме за испит, налази се под г. На испиту, наравно, то
неће бити случај. Питања која ћете добити, биће из приручника, али ће
комбинације одговора бити другачије.
При полагању теста општег образовања потребно је да за свако дато
питање заокружите само један од понуђених одговора који сматрате тачним.
Заокруживање више од једног одговора, прецртавање одговора и слично,
неће бити прихваћено као одговор на постављено питање.
Тест се ради сат времена.
На полагање теста, осим неопходних докумената, понети само хемијску
оловку и евентуално графитну оловку и гумицу. Биће прихваћени само
одговори који су заокружени хемијском оловком. За време полагања теста
забрањено је коришћење мобилног телефона.
Литературу за припрему пријемног испита можете наћи
уџбеницима за средњу школу, у енциклопедијама, као и
информацијама из свакодневног живота.

међу
међу

Пуно среће на пријемном испиту жели Вам колектив Београдске
политехнике.

Београдска политехника
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1. Контаминација је:
а. контролисана реакција аминације
б. шаховски термин
в. свођење рачуна
г. загађење
2. Радиоактивно зрачење подразумева:
а. емитовање радиоталаса
б. активан рад на сунцу
в. одвајање електрона из атомског омотача
г. емитовање честица и зрачења из језгра атома
3. Разарање озонског омотача значи:
а. стварање озона на великим висинама
б. укидање радиоемисије „Чекајући озон“
в. топљење леденог покривача
г. смањивање садржаја озона у стратосфери
4. У ваздуху је највише заступљен:
а. кисеоник
б. водоник
в. аргон
г. азот
5. Ефекат стаклене баште односи се на:
а. савремен начин узгајање поврћа
б. узгајања цвећа у башти
в. промену нијансе боје стакла
г. постепено повећање температуре атмосфере
6. Пестициди су материје које се користе:
а. за лечење животиња
б. за лечење грипа
в. у металургији за пескирање
г. у пољопривреди и комуналној хигијени
7. Нуклеарно оружје употребљено је у:
а. Првом светском рату
б. Балканском рату
в. Вијетнамском рату
г. Другом светском рату
8. Хербициди се користе за сузбијање:
а. комараца
б. глодара
в. гмизаваца
г. корова
6
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9. Шуме у свету највише страдају од:
а. глодара
б. шумских бумбара
в. буке
г. киселих киша
10. Менаџер је:
а. особа која посредује
б. особа лепог изгледа
в. особа која профитира
г. особа која управља процесом или организацијом
11. Наука о ћелији се назива:
а. цинкографија
б. микробиологија
в. систологија
г. цитологија
12. Постићи консензус значи:
а. добити повластицу
б. упоредити се
в. постићи циљ
г. сагласити се
13. Синергија је:
а. енергија људског тела
б. јединица топлотне размене
в. безалкохолни напитак
г. заједничко деловање
14. Монопол је:
а. врста организма
б. спортска дисциплина
в. врста дувана
г. искључиво право трговања
15. Промил је:
а. мера за дужину
б. сужен пролаз
в. милитантна особа
г. десети део процента
16. Експерт је:
а. незналица
б. улаз у луку
в. бродски пропелер
г. водећи стручњак
Београдска политехника
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17. Лидер је:
а. део аутомобила
б. опруга
в. уређај за мерење
г. вођа
18. Директива је:
а. носећа греда
б. дубинска бушотина
в. тродимензионални лик
г. упутство или пропис
19. Акционар је:
а. учесник у трговини
б. учесник мировне мисије
в. штедиша банке
г. сопственик деоница (деоничар)
20. Токсикологија је наука која се бави проучавањем:
а. узгоја гљива
б. дисајних органа
в. односа људи у рату
г. деловања отрова на живе организме
21. Место на коме се одлаже и санира чврсти комунални и индустријски
отпад назива се:
а. градска чистоћа
б. ђубриште
в. шљункара
г. депонија
22. Мишелин је велики светски произвођач:
а. компјутера
б. тканина
в. тестенина
г. ауто-гума
23. Путнички авиони користе као гориво:
а. бензин
в. дизел
в. петролеј
г. керозин
24. Спојени судови показују:
а. редослед коришћења
б. запремину гаса
в. температуру горива
г. исти ниво течности
8
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25. Најтврђа материја је:
а. уранијум
б. вулканска лава
в. гранит
г. дијамант
26. Топлоту најбоље преноси:
а. стакло
б. камен
в. вода
г. бакар
27. Профит је:
а. накнада запосленог за месец дана рада
б. износ плаћен за поправку код послодавца аутомобила
в. узимање робе без плаћања
г. разлика између укупног прихода и укупних трошкова
28. Процедура је:
а. рад без искуства
б. прототип
в. кратак роман
г. уређен начин рада
29. Ентитет је:
а. глобални захват
б. врста инсекта
в. болест плућа
г. биће једне ствари
30. Емпирија је:
а. град у Грчкој
б. егзотична биљка
в. закључивање о нечему без довољно података
г. искуство
31. БРЕНД је енглеска реч која означава:
a. широку траку за паковање
б. жестоко пиће
в. део гасне лампе или горионика
г. производ који има посебна својства и популарност
32. Скраћеница ISO означава:
а. међународну организацију за свемирске опсервације
б. интернационалну студентску организацију
в. интернационалне стандарде у образовању
г. међународну организацију за стандардизацију
Београдска политехника
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33. Иреверзибилни процеси су:
а. они код којих је исход увек неизвестан
б. процеси који се могу контролисати
в. краткотрајни процеси
г. неповратни процеси
34. Под КОРЕКТИВНОМ МЕРОМ се подразумева:
а. коректан однос према окружењу
б. коренит приступ било ком задатку или изазову
б. мера којом се најоштрије укори неко за учињено дело
г. мера за отклањање узрока грешке или друге нежељене ситуације
35. НЕУСАГЛАШЕНОСТ (квар, дефект, грешка) је:
а. свако одступање карактеристика производа од очекивања купца
б. одступање од чврсто задате речи
в. свако оштећење производа
г. одступање од утврђених захтева
36. КИБЕРНЕТИКА је:
а. наука која се бави помрачењем небеских тела
б. опасан гмизавац који живи на Галапагосу
в. наука о токовима материјала у било којој организацији
г. наука о процесима управљања
37. ПЛАСТИЧНА МАСА настаје:
а. отврдњавањем сока биљке еукалиптус
б. прерадом специјалне глине
в. термичком обрадом више врста метала
г. полимеризацијом органских једињења
38. БРОНЗА је легура:
а. гвожђа и бакра
б. бакра и олова
в. цинка и олова
г. бакра и калаја
39. Камата је:
а. град
б. животиња
в. образовање
г. накнада за привремену употребу новца
40. Монета је:
а. агротехничка мера
б. транспортно средство
в. осигурање
г. новац
10
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41. Морталитет је:
а. име песника
б. банка
в. агенција
г. смртност становништва
42. Експлоатација је:
а. извоз
б. увоз
в. фирма
г. искоришћење ресурса
43. Наталитет је:
а. развој
б. интерно тржиште
в. радна студија
г. укупан број рођених у току године
44. Ликвидност је:
а. способност развоја
б. првенство
в. производња
г. способност субјекта да измири приспеле обавезе
45. Ембарго је:
а. овлашћена агенција
б. развој
в. технолошки систем
г. забрана увоза или извоза робе у односу на једну земљу
46. Берза је:
а. врста дрвета
б. резултат
в. производња
г. организовано тржиште новца
47. Ко је био Јохан Гутемберг?
а. познати филмски глумац
б. познати књижевник
б. спортиста
г. творац европског штампарства
48. Електрон је честица у атому која је:
а. део атомаског језгра
б. носач позитивног наелектрисања
в. део неутрона
г. носач негативног наелектрисања
Београдска политехника
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49. Челик је:
а. легура олова и цинка
б. други назив за бронзу
в. врста алуминијума
г. врста гвожђа са садржајем угљеника до 1,7%
50. Папир се прави од:
а. метала
б. пластике
в. дрвених плочица
г. целулозе
51. Тесла је јединица за:
а. јачину магнетног поља
б. јачину струје
в. количину наелектрисања
г. магнетну индукцију
52. Дијамант је по хемијском саставу:
а. чист силицијум
б. једињење злата и сребра
в. једињење силицијума и германијума
г. чист угљеник
53. Хипотенуза је:
а. најкраћа страница правоуглог троугла
б. дијагонала ромбоида
в. висина једнакостраничног троугла
г. најдужа страница правоуглог троугла
54. Графички дизајн је:
а. спортска дисциплина
б. извештај о расту цена
в. часопис
г. стваралачка делатност
55. Леонардо да Винчи је:
а. оптичар
б. пекар
в. кувар
г. ренесансни уметник
56. Шта је акварел?
а. врста пудера
б. сунцобран
в. цвеће
г. ликовна техника
12
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57. Фреска је рађена на:
а. папиру
б. стаклу
в. дрвету
г. малтеру
58. Графички дизајнер је неко ко зна да:
а. жонглира
б. рецитује
в. пева
г. црта
59. Шта је плакат?
а. сувенир
б. амбалажа
в. мапа
г. средство визуелне комуникације
60. Фотошоп је:
а. мензура
б. фотоапарат
в. врста лептира
г. програм за обраду слика
61. www.politehnika.edu.rs је:
а. кућна адреса
б. рецепт
в. тајна шифра
г. интернет адреса
62. Мона Лизу је насликао:
а. Петар Лубарда
б. Ван Гог
в. Леонардо ди Каприо
г. Леонардо да Винчи
63. Лувр је:
а. врста сира
б. мини маркет
в. кладионица
г. музеј
64. Радња романа "На Дрини ћуприја" одвија се у:
а. Београду
б. Сарајеву
в. Мостару
г. Вишеграду
Београдска политехника
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65. Епидерм је површински слој:
а. земљине атмосфере
б. фотографије
в. костију
г. коже
66. „Зид плача“ се налази у:
а. Бејруту
б. Пекингу
в. Багдаду
г. Јерусалиму
67. Полиглота је:
а. особа која воли да путује
б. кратка нота
в. познавалац борилачких вештина
г. особа која говори више језика
68. Ко се борио против ветрењача?
а. Магбет
б. Дон Жуан
в. Краљ Лир
г. Дон Кихот
69. Конкорд је:
а. птица
б. хемијски елемент
в. ерозија земљишта
г. врста авиона
70. „Бити ил не бити, питање је сад“ су речи:
а. Евгенија Оњегина
б. Ромеа
в. млетачког трговца
г. Хамлета
71. Шта је проза?
а. геометријска фигура
б. војна формација
в. мерни инструмент
г. текст без риме
72. Амброзија је:
а. врста гљиве
б. племенити гас
в. птица тркачица
г. ниједно од наведеног
14
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73. Пре замонашења Свети Сава се звао:
а. Стефан Немањић
б. Сава Немањић
в. Душан Немањић
г. Растко Немањић
74. Фауст је склопио пакт са:
а. правником
б. политичарем
в. Гетеом
г. ђаволом
75. „Оду радости“ написао је:
а. Мокрањац
б. Шекспир
в. Марина Туцаковић
г. Бетовен
76. Правоугли троугао има обавезно један угао од:
а. 30
б. 60
в. 45
г. 90
77. Основна јединица за дужину је :
а. милиметар
б. центиметар
в. километар
г. метар
78. Збир углова у троуглу је:
а. 360
б. 50
в. 120
г. 180
79. Peч написана у деминутиву је:
а. књижурина
б. кућа
в. Петар
г. птичица
80. Хемијска ознака водоника је:
а. N
б. Au
в. W
г. H
Београдска политехника
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81. MS Windows је:
а. монитор
б. програм за обраду текста
в. интернет портал
г. оперативни систем за рачунаре
82. Хард диск је:
а. хеви-метал група
б. стручни назив за меморију
в. исто што и CD-диск
г. чврсти диск за складиштење података
83. Бил Гeитс је:
a. први човек у свемиру
б. поп-певач
в. назив за путарину у USA
г. оснивач компаније Microsoft
84. Интернет је :
а. назив за мрежу кафеа
б. нови модел аутомобила
б. међународни банкарски систем
г. светска рачунарска мрежа
85. BASIC је :
а. аудио касета
б. програм за књиговодство
в. врста кафе
г. програмски језик
86. Маслинову гранчицу у кљуну носи:
а. врабац
б. соко
в. орао
г. голуб
87. ГЛОБТРОТЕР је:
а. епизодни јунак
б. миротворац
в. улични продавац новина
г. светски путник
88. Дизнијев јунак је:
а. Сунђер Боб
б. Софроније Легхорн
в. Душко Дугоушко
г. Мики Маус
16
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89. Којом земљом је владала Клеопатра?
а. Турском
б. Месопотамијом
в. Персијом
г. Египтом
90. Октроисани устав је:
а. донет на основу гласања свих грађана
б. донет већином гласова у скупштини
в. донет у договору више покрајина једне државе
г. силом наметнут
91. „Мокрањчеви дани" је музичка манифестација која се одржава у:
а. Аранђеловцу
б. Параћину
в. Шапцу
г. Неготину
92. Пулицерову награду добијају:
а. хемичари
б. кувари
в. архитекте
г. новинари
93. „Додоле“ ...
а. наричу на сахранама
б. предвиђају судбину из длана
в. наговештавају долазак зиме
г. призивају кишу
94. PONTIFEX МАXIМUS је други назив за:
а. Исуса Христа
б. Олимпијског победника у Античко доба
в. Наполеона
г. римског папу
95. Оснивач листа „Политика" биле су породице:
а. Рибар
б. Гарашанин
в. Хаџи Антонијевић
г. Рибникар
96. „Дајте ми чврсту тачку у простору и ја ћу померити земљу" рекао је:
а. Цезар
б. Еуклид
в. Галилеј
г. Архимед
Београдска политехника
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97. Када се за народ каже да живи у дијаспори то значи да:
а. ратује са суседима
б. живи у благостању
в. живи у незнању
г. је расут по свету
98. VENI, VIDI, VICI рекао је:
а. Октавије
б. Наполеон
в. Марко Антоније
г. Цезар
99. Оснивачем позоришног живота у Србији сматра се:
а. Милован Глишић
б. Доситеј обрадовић
в. Чика Јова Змај
г. Јоаким Вујић
100. Филм ТАЧНО У ПОДНЕ по жанру је:
а. трилер
б. мелодрама
в. хорор
г. вестерн
101. Када се моле, муслимани се окрећу у правцу:
а. истока
б. југа
в. Истамбула
г. Меке
102. Какав је човек самарићанин?
а. плашљив
б. лакомислен
в. несрећан
г. милосрдан
103. Депресија је:
а. раздраганост
б. страшљивост
в. смушеност
г. утученост
104. Наследник старог Персијског царства су данашње државе:
а. Саудијска Арабија
б. Иран
в. Сирија
г. Ирак
18
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105. Влах Алија је отео Анђу, жену познатог јунака:
а. Милоша Обилића
б. Марка Краљевића
в. Војводе Пријезде
г. Бановић Страхиње
106. Узроци авионских удеса утврђују се:
а. висинометром
б. сеизмографом
в. гравитационим инструментима
г. црном кутијом
107. Борба Давида и Голијата је симбол победе:
а. снаге над техником
б. старијег над млађим
в. црнца над белцем
г. физички слабијег над физички јачим
108. Први Европљанин који је известио о постојању Кине и Јапана је:
а. Колумбо
б. Васко де Гама
в. Магелан
г. Марко Поло
109. Клонирање је:
а. врста друштвене игре картама
б. покушај протурања лажног новца
в. нагон за уживањем дрога
г. стварање биолошког двојника
110. Бен Акиба је:
а. главни јунак из 1001 ноћи
б. лик из романа “Чича Томина Колиба”
в. надимак атлете Бена Џонсона
г. псеудоним Бранислава Нушића
111. Каинов грех је:
а. инцест
б. чедоморство
в. велеиздаја
г. братоубиство
112. Резолуција 1244 Уједињених Нација односи се на:
а. Нафтни ембарго према СРЈ
б. слање оптужених пред Хашки трибунал
в. искључивање СРЈ из Уједињених Нација
г. Косово
Београдска политехника
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113. Највећим римским оратором сматра се:
а. Диоклецијан
б. Октавијан
в. Брут
г. Цицерон
114. Пандемија је:
а. беснило код шумских животиња
б. веровање у вампире
в. траварка
г. епидемија најширих размера
115. Временски период од тренутка заразе организма до појаве првих
симптома болести назива се:
а. стабилизација
б. стагнација
в. санација
г. инкубација
116. По библијској легенди, због грехова његових становника, уништен је град:
а. Јерусалим
б. Вавилон
в. Атлантида
г. Гомора
117. Шта је „бела куга“ ?
а. хлађење океана и мора
б. осиромашење грађана
в. све чешћа појава тровања лековима
г. смањење наталитета
118. Кроки је:
а. јело од кромпира
б. врста ракије
в. раса паса
г. једноставна скица
119. Отоманско царство је други назив за:
а. персијско царство
б. арапско царство
в. египатско царство
г. турско царство
120. Роман „Господар прстенова“ написао је:
а. Хобит
б. Флобер
в. Исак Асимов
г. Толкин
20
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121. Колабирати значи:
а. пружити отпор
б. сарађивати
в. спречавати
г. онесвестити се
122. Клаустрофобија је:
а. страх од инсеката
б. страх од отвореног простора
в. страх од смрти
г. страх од затвореног простора
123. Који од следећих музичара и данас наступа?
а. Џими Хендрикс
б. Елвис Присли
в. Џим Морисон
г. Елтон Џон
124. Сублимација је:
а. прелазак из течног стања у гасовито
б. процес замрзавања поврћа
в. процес цепања атома
г. прелазак из чврстог стања у гасовито
125. Молотовљев коктел је:
а. мешавина вотке и чаја
б. освежавајуће пиће
в. мешавина ракије и парадајза
г. експлозивно средство
126. Филателиста је:
а. човек који ужива у храни
б. стручњак за шуме
в. љубитељ животиња
г. сакупљач поштанских марака
127. Тело одраслог човека садржи приближно:
а. 2,5 до 3 литре крви
б. 10 литара крви
в. 7 до 8 литара крви
г. 5 до 6 литара крви
128. Музе су :
а. ликови из грчких трагедија
б. ликови из бајки
в. жене владара у старој Грчкој
г. заштитнице уметности
Београдска политехника

21

Приручник за полагање пријемног испита

129. Хиландар се налази на:
а. Пелопонезу
б. Криту
в. Крфу
г. Атосу
130. Први српски просветитељ је:
а. Вук Караџић
б. Доситеј Обрадовић
в. Миша Анастасијевић
г. Свети Сава
131. Ко је једини српски књижевник добитник Нобелове награде:
а. Меша Селимовић
б. Добрица Ћосић
в. Бранко Ћопић
г. Иво Андрић
132. Синдром стеченог губитка имунитета или..
а. псоријаза
б. SARS
в. менингитис
г. AIDS
133. Билатералан је:
а. проводљив
б. једностран
в. двојезичан
г. двостран
134. Орнамент је:
а. драги камен
б. оријентално пиће
в. стећак
г. украс или шара
135. Кохезија је:
а. потез у шаху
б. несаница
в. замор
г. привлачна сила
136. Шта је „ВЕСТЕРН“:
а. покрајина у Енглеској
б. врста кратке пушке
в. сорта луцерке
г. филмски жанр
22
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137. Милена Павловић-Барили била је:
а. балерина
б. пијанисткиња
в. оперска дива
г. сликарка
138. Балерине је најчешће сликао:
а. Хенри Матис
б. Пикасо
в. Ван Гог
г. Едгар Дега
139. Проналазач пеницилина је:
а. Гален
б. Хипократ
в. Марија Кири
г. Флеминг
140. Вук Караџић рођен је у:
а. Тителу
б. Такову
в. Трстенику
г. Тршићу
141. Симбол медицине је:
а. двоглави орао
б. Ахилова пета
в. Еустахијева труба
г. Ескулапов штап
142. „Травијата“ је:
а. драмско дело
б. балет
в. мјузикл
г. опера
143. Светлосном годином мери се:
а. закривљеност простора
б. јачина светлости
в. време
г. удаљеност
144. Мајка Ромула и Рема била је:
а. лавица
б. тигрица
в. лисица
г. Вучица
Београдска политехника
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145. Химна СФРЈ била је:
а. „Тамо далеко“
б. „Марш на Дрину“
в. „Боже правде“
г. „Хеј Словени“
146. Торањ „Ајфелова кула“ се налази у:
а. Њујорку
б. Лондону
в. Риму
г. Паризу
147. Петроварадинска тврђава налази се на реци:
а. Сави
б. Дрини
в. Тиси
г. Дунаву
148. Боје не разликује:
а. дископат
б. алхемичар
в. ахроничар
г. далтонист
149. Самураји су били ратници у:
а. Индонезији
б. Кини
в. Индији
г. Јапану
150. Фатаморгана је:
а. ледени брег
б. пустињска олуја
в. неверна жена
г. оптичка варка
151. Олимпијске игре одржавају се сваке :
а. друге године
б. треће године
в. пете године
г. четврте године
152. Брајевом азбуком служе се:
а. глуви
б. глувонеми
в. неми
г. слепи
24
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153. Крава се сматра светим бићем у:
а. Турској
б. Јапану
в. Кини
г. Индији
154. Параф је:
а. печат
б. погрешна премиса
в. стилска фигура
г. скраћени потпис
155. Цунами је
а. јапански ратник
б. врста сабље
в. предграђе Пекинга
г. велики талас
156. Пре него је порушена, Бастиља је служила као:
а. краљевска палата
б. позориште
в. болница
г. тамница
157. Град у Европи који је до 1989. године био подељен зидом је:
а. Хамбург
б. Праг
в. Будимпешта
г. Берлин
158. Пејзаж је:
а. слика на малтеру
б. слика на стаклу
в. врста веза
г. слика предела
159. Пирова победа односи се на:
а. велику победу
б. велики пораз
в. велико славље
г. велику победу, са превисоком ценом
160. Млечни пут је:
а. пут начињен од белог камена
б. други назив за свемир
в. производ од млека
г. назив за галаксију
Београдска политехника
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3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ЦРТАЊА
Пријемни испит из цртања се полаже у трајању од четири сата. Испит се
састоји из цртања студије мртве природе, формата 50 x 70 сm. Цртеж студија се ради техником угљен на папиру.
Кандидати су дужни да на полагање испита понесу сав потребан
материјал, прибор, као и личне исправе.
Потребан прибор:
1. даска за цртање формата 50 x 70 сm
2. папир за цртање (жути пак-папир или натрон) формата 50 х 70 сm
3. угљени штапићи
4. крпица за брисање
5. гумица
6. визир
7. лепљива трака
8. фиксатив (или лак за косу).
Кандидатима који долазе изван територије Београда биће обезбеђена
табла за цртање.
Од кандидата се очекује да на основу задате поставке ураде аналитички
цртеж. Поставка се састоји од неколико једноставних предмета (ћупова,
флаша и сл.) и најмање једног сложеног облика – обично се ради о гипсаном
одливку) класичног торзоа или главе.
Циљ оваквог задатка је да се процени способност кандидата за сложено
и прецизно визуелно опажање. Такође, посебно се вреднује и култивисано
ликовно изражавање.
На цртежу се оцењују следећи елементи:


Осећај за ликовну композицију
Веома је важно да кандидат покаже да је у стању да у оквиру задатог
формата, хармонично укомпонује предмете из поставке. Распоред
облика у простору, њихова величина у односу на формат папира,
међусобни однос свих употребљених ликовних елемената, важни су
показатељи о способности кандидата да креира складну ликовну
композицију.
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Уочавање пропорција:
Да ли је кандидат у стању да уочи међусобне односе величина –
пропорције (висина у односу на ширину предмета, величине
појединачних делова предмета или целих облика у односу на друге
облике и сл.), у великој мери говори о способности упређивања и
анализе.



Сагледавање форме:
Способност кандидата да уочи карактер и коплексност форме, њену
симетрију или одступања од симетрије, као и да форму тачно сагледа
у односу на простор и остале предмете у њему.



Конструисање форме:
Подразумева употребу геометријских тела и једноставних облика у
грађењу форме, поступност у анализи задатог облике и разликовање
битног од небитног. Овај елемент је показатељ припремљености
кандидата за сложеније ликовне задатке.



Цртачка вештина:
Начин на који се представљају задати облици, употреба линије и
различитих линијских вредности, карактер линије, изражајност цртежа
и вештина су, такође, важни елементи оцене.

Наведени елементи се не процењују појединачно, већ у
међусобној повезаности, као нeзаобилазни делови једне ликовне
целине.

Београдска политехника
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4. ТЕСТ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ (ЗА ДИЗАЈН)
Тест склоности и способности је део пријемног испита, на основу кога
се може сагледати колико кандидат има склоности ка дизајну.
Прилагођен је кандидатима који се први пут срећу са ликовим
елементима и дизајнерским принципима обликовања, као и кандидатима који
већ имају искуства.
Од кандидата се очекује да реше задати тест који се састоји од 5
задатака, које је потребно решити за 60 минута.
Стручни тест се добија и попуњава на самом пријемном испиту.
Кандидати су дужни да на полагање испита понесу прибор као и
личне исправе.
Потребан прибор:
1. Графитне оловке, вредности од 2Н до 4-6B
2. Гумица за брисање
3. Неколико комада белог папира, формата А4 за скице и пробе
На Тесту склоности и способности се оцењују следећи елементи:


Креативност
На који начин кандидат и са којом мером гради валерске вредности
техником графитних оловака на задатом пољу, према сопственом
сензибилитету.



Визуелно опажање
Процењује се логичко закључивање кандидата и његове способности
сагледавања промене тачке у различитим положајима геометријског
облика.



Принципи компоновања
Задатим геометријским елементима решити добијене појмове
користећи лични осећај за ред, хармонију, контраст, динамику, ритам,
градацију итд.



Осећај за простор
На који начин кандидат користи линију и облик, као ликовне елементе
да би објаснио и конструисао планове задате форме. Процена илузије
тродимензионалног у равни.
Наведени елементи се процењују појединачно.
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5. ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
УВОД
Ово поглавље чине задаци из математике погодни за тестирање будућих
студената. Из њега ће бити изабрано 15 задатака за пријемни испит.
Задаци у овом поглављу су произвољно поређани, али ће се при избору
водити рачуна о томе да све области буду равномерно заступљене.
Области заступљене у тестовима покривају основне садржаје основне и
средње школе, неопходне за наставак школовања. Задаци су из
следећих области:
РЕАЛНИ И КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ
Операције са реалним и комплексним бројевима.
РАЦИОНАЛНИ И АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗ
Полиноми и операције са њима. Операције са рационалним и
алгебарским изразима.
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
Линеарне једначине са једном непознатом. Линеарна функција. Линеарне
неједначине са једном непознатом. Системи линеарних једначина.
Примена линеарних једначина на решавање разних проблема.
СТЕПЕНОВАЊЕ. КОРЕНОВАЊЕ. ЛОГАРИТМОВАЊЕ.
Степен. Корен. Операције са степенима и коренима. Логаритам.
Операције са логаритмима. Решавање експоненцијалне и логаритамске
једначине.
КВАДРАТНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ. КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА
Квадратна функција са једном непознатом. Квадратне неједначине.
Једначине које се своде на квадратне једначине. Системи квадратних
једначина са две непознате.
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АРИТМЕТИЧКИ И ГЕОМЕТРИЈСКИ НИЗОВИ
Аритметички и геометријски низ. Формирање чланова, општи члан и збир
првих n чланoва низа. Збир бесконачног опадајућег низа.
ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРИЈЕ
Подударност фигура. Питагорина теорема. Херoнов образац. Примене на
решавања и конструкцију троугла, четвороугла, полигона и круга.
Површина равних геометријских фигура. Површина и запремина призме,
пирамиде, зарубљене пирамиде, ваљка, купе, зарубљене купе и лопте.
ТРИГОНОМЕТРИЈА
Тригонометријске функције. Тригонометријске трансформације.
Тригонометријске једначине. Синусна и косинусна теорема.
Примена тригонометрије на решавање разних проблема из геометрије.
ЕЛЕМЕНТИ АНАЛИТИЧКЕ ГЕОМЕТРИЈЕ
Тачка. Права. Круг. Елипса. Хипербола. Парабола.
Литература потребна за обнављање ових области подразумева
стандардне уџбенике и збирке из математике за прву, другу и трећу
годину средњих стручних школа или гимназија.
Пријемни испит из математике се полаже у виду теста, који садржи 15
задатака са по 3 понуђена одговора од којих је тачно један исправан. Уз
тест је обавезно приложити и папир на коме су урађени задаци, да би
исти били признати. Заокружен одговор без решења неће бити признат.
На тесту кандидат може освојити максимално 40 бодова.
Тачни одговори на првих 5 задатака кандидату доносе по 2 бода, а тачни
одговори на преосталих 10 задатака по 3 бода.
Збирка има за циљ да будућим студентима помогне да се лакше
припреме за полагање пријемног испита, као и да им кроз обнављање
неопходног предзнања олакша будуће школовање.
Решења задатака налазе се на крају овог поглавља.
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1
2

 3 2 3  
6 
 :  : 13  
7 
 7 3 5  

1. Вредност израза 
а)

97
63

б) 3

ц)

б)

1
3

9x  7  2  x 
 1 
  7 x је:
4
9 

4
ц)
7

2. Решење једначине
а) 2

је:

1
5

3. За које вредности параметра m једначина x 2  2m  3x  m2  2  0
има реално решење?
а) m  1

б) 0  m  5

4. Скуп решења неједначине log
а)  ,3

ц) m  

1
12

x2
 0 је:
x3

б) 0,  

ц)  ,3

5. Производ квадрата решења једначине 4 x  6  2 x  8  0 једнак је:
а) 4

б)

1
4

ц) 2

6. Када би бициклиста возио брже 4km на сат, прешао би пут од 240 km
за 3 сата раније. Он је возио брзином:
а) 18 km/h

б) 16 km/h

ц) 12 km/h

7. База праве пирамиде је правоугаоник чије су странице а = 12, b = 8,
а површина дијагоналног пресека је 20 13 . Запремина пирамиде је:
а) 900

32

б) 320

ц) 160 3
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8. Број решења једначине sin 2 x  cos x на интервалу 0,3  је:
а) 4

б) 5

ц) 7

9. Једначина праве која пролази кроз тачку А(3,-1) а нормална је на праву
x  y  1  0 гласи: (нацртати слику)
а) y  x  2  0

б) y  x  2  0

ц) y  x  4

10. На плану урађеном у размери 1:2000 њива је приказана у облику
првоугаоника дужине 3,5 cm, а ширине 2 cm. Стварна површина њиве
је:
б) 700m2

а) 140 m 2

ц) 2800m 2

11. У праву купу полупречника r  5cm и висине H  12cm уписана је
лопта. Запремина лопте је:
а)

1000
 cm 3
27

б) 600 cm 3

12. Решење једначине
а) 5

б) 1

ц)

4  103  3
cm
81

x  4  x  1  4 x  5 је:
ц) 3

2 sin 2 x  cos x  0, x  0,   је:

3
б)
ц)
4
2

13. Решење једначине
а)


4

1
6b  b2a  b 
 1

 2
: 2
2 
2
 a  3b a  3b a  9b  a  9b

14. Вредност израза 

за а=0,003;

b = 5,994 је:
а) –2

б)

2

ц) 1,2
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15. Основица једнaкокраког троугла је 18 cm , а дужина висине која њој
одговара је 12 cm . Дужина висине спуштене на крак је:
а) 10 cm

б) 48 cm

ц) 14,4 cm





16. Вредност израза 0,5362  0,4642 : 3,62  7,2  2,4  2,42
а) 1

б)

1
20

4
x

је :

ц) 1,25

17. После сређивања израза
а) 2 -



б)

3
x

x2  4
x3  8

решење је:
x 2  2 x x3  2 x 2  4 x
ц) 2

18. Производ свих решења једначине 4 x  6  2 x  12  0 је:
а) -9

б) –18

ц) 3

19. Скуп решења неједначине
а)  ,4  5,

x5
 0 је:
4 x

б)  ,5

ц) (,4)  [5,  )

20. Тетива круга је за 2 cm мања од пречника, а одстојање центра круга
од тетиве је за 2cm мање од полупречника круга. Дужина ове тетиве
је:
а) 6

б) 8

ц) 10

21. Збир квадрата решења једначине 2
а) 16

б) 25

2
x  2x  10



1
је:
4

ц) 20







22. Решење једначине log 2 log 4 log 3 x  1 припада интервалу:
а) (10,24)

34

б) (1,6)

ц) (8,10)
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1 cos 800
23. Вредност разломка
је :
4 cos 2 400
sin 800
1
1
а)
б)
ц)
cos 400
4
2

24. Скуп решења неједначине
a) (-3,2]

б) (-3,2)

2 x
 0 припада интервалу:
x3

ц) [-3,2]

25. Површина паралелограма чије су висине 3 cm и 2 3cm , а угао између
њих 60 0 је:
а) 6 3cm 2

ц) 12cm 2

б) 3 3cm 2

26. Нека је у троуглу АВС, АВ=АС и угао код темена А већи од 300 . Нека
је D тачка на страници ВС таква да је угао ВАD= 300 и нека је Е тачка
на страници АС таква да је АЕ=АD. Угао ЕDС једнак је :
а) 10 0

б) 150

ц) 300

27. Коефицијент правца праве нормалне на праву повучену кроз тачке
А(-2,-1) и В(2,2) је:
а)

3
4

б)

4
3

ц) 

4
3

28. Површина омотача праве купе је 65  cm 2 а полупречник њене основе
је 5 cm . Запремина купе је:
а) 80 cm 3
б) 100 cm 3
ц) 90 cm 3

29. Површина дијагоналног пресека правилне четворостране пирамиде је
120 m 2 , а висина пирамиде је 15 m . Запремина пирамиде је :
а) 640 m3

б) 360 m3

ц) 720m3

30. Полупречник кружнице x 2  y 2  2 x  6 y  6  0 је :
а) 2

б) 4

ц) 3
Београдска политехника
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1
5  1,25  0,5
3
31. Израчунај
:
1
1 1
3  2 : 3  0,25
2
3 2

37
79
ц)
73
37

25
2x
x 3  25 x 2 
15 x 
 x  5 
32. Упростити израз:  2

 3

x 5
 x  5 x  25 5  x x  125 
а)

73
37

б)

а) х-5

ц) x 2  5x  25

б) х+5

33. Ако је x 2  y 2  34 и x  y  15 онда x  y износи:
а) 6

б) 8

ц) 12

34. Скуп решења неједначине x 2  3x  2  0 је:




1

а)  ,1  2, б)   ,   4, ц)  ,2  2,
2



x3
 1 је:
2 x
1

б)   ,   2,
2


35. Скуп решења неједначине




1

а)   , 
2



 1 
,2
 2 

ц)  

36. Решење једначине 22 x1  4  9  2 x је:
а)

1
2

ц) 2,1

б) 2

37. Решење једначине log5x  4  3  log 4  log 2  log 3 је:
а)

92
5

б)

13
5

ц) 20

38. Нађи ортогоналну пројекцију тачке Т(1,2) на праву р: x  y  1  0 .
Нацртати слику.
а) Т’ (1,0)
36

б) Т’ (0,1)

ц) Т’ (-1,0)
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39. Цена неке робе се повећа за 25% а затим смањи за 10% и онда
износи 3600 динара. Колика је била цена робе пре тих промена?
а) 3168

б) 3200

ц) 4050

1
1 2
2 3 2
3
2 7 је:
40. Вредност израза
1
0,6 : 1  8
5
2
3
а)
б) 1
ц)
2
3

41. Збир целобројних решења неједначине
а) -6

б) 5

3 x
 0 је:
x 1

ц) -5

42. Површина сфере описане око усправне купе полупречника основе
r  2 6cm и висине h  6cm износи:
а) 100 cm 2

б) 25 6 cm 2

ц) 60 cm 2

43. Дужина једне ивице правоуглог паралелопипеда једнака је
аритметичкој средини друге две, а збир све три ивице је 27 cm.
Запремина паралелопипеда је 693 cm 3 . Тада су дужине страница:
а) (6,9,12)

б) (7,9,11)

ц) (9,10,11)

44. Колико се пута повећа запремина коцке ако се њена ивица повећа 3
пута?
а) 3 пута
б) 9 пута
ц) 27 пута

3 9
8

45. Вредност израза
а) 30

б)

2

1
 5  9 125   
5

3  54  33

5
9

1

4

је:

ц) 125
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1
 3
1  1  4 



46. Вредност израза  :  8    
-1
3  25 
 16 



9
a)
б) 1
ц) 4
8

је:

3a  3b
a2  b2
је:
 2
2a  2b a  2ab  b 2

47. После сређивања, израз

б) a 2  b 2

а) 3a  3b

-4

ц)

3
2

48. Збир решења једначине 2 x  7  x  5 је:
а) 2

б) 4

ц) 6

49. Скуп решења неједначине

x7
 0 је:
6 x

б)  ,6  7, 

а) (6,7)

ц)  ,6  7, 

50. Остатак дељења полинома 4 x5  9 x3  19 x  92 биномом х + 1 је:
а) 60

б) -60

ц) 70

51. Скуп свих вредности реалног параметра m за који су решења
квадратне једначине m  2x 2  2mx  2m  2  0 реална и различита је :



 

а)  ,1  5  1  5 , 





б) 1  5 ,1  5

52. Решење једначине z  8  12  5i је:
а) z  4  3i
б) z  4  5i



ц) z  3  5i

53. Решење једначине: 2 x1  2 x3  3x2  3x3 је:
а) 4
б) 3
ц) 2

54. Ако је 10
а)
38

1
2

2log3

 8x  5 тада је х једнако:
б) 1

ц) Ø

ц) 0
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5

је:
 sin
12
12
6
1
б)
ц)
2
2

55. Вредност израза sin

3
2

а)

56. Квадрат и једнакостранични троугао имају једнаке обиме. Површина
троугла је 9 3 . Дијагонала квадрата је:
а)

9
2

2

б)

1
2

ц)

3
4

57. Површина омотача правог кружног ваљка је 50  , а полупречник
основе r  5 . Запремина тог ваљка је:
а) 125 
б) 100 
ц) 150 
58. Коефицијент правца праве која садржи тачке А(-2,-1) и В (2,2) је:
а) -1

б) 

4
3

ц)

3
4

59. Дат је квадрат АВСD странице 8 cm. Кружница садржи темена А и D и
додирује страницу ВС. Полупречник кружнице је:
а) 5

б) 4

ц) 4 2

60. Два броја имају особину да је разлика двоструког првог броја и
трећине другог броја једнака 15, а збир троструког првог броја и за 2
увећаног другог броја је 47. Онда је производ та два броја:
а) 150

б) 24

ц) 90

 4 3  3  4 
61. Вредност израза  :    
 9 4  2  
а) 1

б) 1,125

62. После сређивања израз
a)

a3
b

б) а+b

1
2

је:

ц)

8
9

a 2  6a  9
је:
ab  3b
ц)

a3
b
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63. Решења једначине 2 x  3  2 x  5  4x  3  30 су:
2

а) -4,2

б) 3,5

2

2

ц) 4,-2

64. Имагинарни део комплексног броја z = 2  i 1  3i   1  i  је
2

а) 5

б) -3

ц) 2

65. Решење једначине 62 x1  23x  3x2 је:
а) 2

б) 3

ц) 1

66. Решење неједначине x2 - 4x - 4 ≥ -4x је:
а)  ,1  2, 




1

б)   ,   4,  
2



ц)  ,2  2, 

67. Једначина праве која пролази кроз тачку А(3,-1) а нормална је на праву
х-у=0 гласи (нацртати слику):
а) у+х= 1

б) у+х=2

ц) у+х=3

68. Kњига је поскупела 30%, па појефтинила 30%. Укупно појефтињење
износи:
а) 0%

б) 9%

ц) 11%

69. Површина дијагоналног пресека коцке ивице 4 cm је:
а) 4 3cm 2

б) 16 2cm 2

ц) 8 2cm 2

70. Ако за аритметички низ важи а 12 – а8 = 8, онда је а15 – а9
а) 6

б) 12

ц) 9

71. У праву купу полупречника основе r  5cm и висине h  10cm уписана
је лопта. Запремина лопте је :

4 25
а)
24

3

40

б)

53





3

5 1 
6
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72. Имагинарни део комплексног броја

а) 

19
13

б) 

13
19

ц)

3  5i
је:
2  3i

19
13

73. Ромб странице 2 cm и оштрог угла   600 има површину:
а) 4 cm 2

ц) 2 3cm 2

б) 8cm 2

74. Решење једначине log5  x   2 log 3  x  1 је:
а) 4  11

б) 3  5

ц) 4  11

75. У базену облика квадра чије дно има димензије 3m х 4m налази се
вода до висине 1,5 m. За колико ће се подићи ниво воде у базену, ако
се на његово дно спусти тешка коцка ивице 2m? Колика је нова висина
нивоа воде?
а) 1m, 2,5m

б)

4
5
m, m
3
2

ц)

2
13
m,
m
3
6

0.25

3

 1   
76. Вредност израза 2 1 :     8
једнака је:
 4   

1
1
а) 
б) 2
ц)
2
4

77. Реални део комплексног броја

а)

1
2

б)

3
2

3  5i
је:
2  7i
ц) 

29
53

78. Ако су а и b реални бројеви онда је израз
једнак изразу:
а)

ab
ab

б)

ab
ab
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79. Целих бројева, који су решења неједначине
а) 7

б) 9

2x  5
 1 има:
x3

ц) 11

80. Збир квадрата целих бројева који су решења неједначине
2 x 2  3x  5  0 је:
а) 6

б) 2

ц) 20

81. Збир свих целих бројева који су решења неједначине x 2  5x  6  0
једнак је:
а) –14

б) 0

ц) 20

82. Решење једначине 5 x  5 3x  20 је:
а) 2

б) 1

ц) 0

83. Решење једначине log 2 log 7 x   0 припада интервалу:
а) (-20,10)
б) (10,30)
ц) (30,50)

84. Вредност израза
а) 3+

5

a b

b a

за а = 3  5 и b = 3- 5 је:

б) 3 - 5

ц) 3 5

85. Дужина основице једнакокраког троугла је 12m. Полупречник
кружнице, која је уписана у тај троугао, има вредност 3m. Површина
тог троугла је:
а) 40

б) 44

ц) 48

86. Ако је дужина ивице правилног тетраедра једнака 5 3 , онда је
његова запремина једнака:
а)
42

125 6
4

б)

25 6
4

ц)

5
3
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87. Дата је једначина кружнице x 2  y 2  16 x 
има дужину:
а)

2 5
5

б)

2 5
3

556
 0 . Њен полупречник
9

ц)

5
3

88. Једначина праве која пролази кроз тачку В(1,-2) и паралелна је правој
линији 3x  2 y  1 је:
а) 2 x  3 y  7  0

б) 3x  3 y  1  0

ц) 3x  2 y  1  0

89. Број решења једначине sin 2 x  1  0 на интервалу 0,2  је:
а) 0

б) 1

ц) 2

90. Дужине страница троугла су: 5сm, 7сm, 8 сm. Дужина најдуже
странице њему сличног троугла обима 4 m је:
а) 160 сm

б) 170 сm

ц) 144 сm

1


 33 5 125  3
 :
91. Вредност израза 1
 је:
 125 3 111 
5
1
7
а)
б)
ц)
5
7
4

92. Вредност израза 2 50  32  72  2 8 је:
а) 2 2

93. Израз
а) a+b

a 3  b3
a 2  b2

б) 8 2

ц) 4 2

( a 2  b2 ) једнак је изразу:
б)

a 2  ab  b 2
ab

ц)

a 2  ab  b 2
ab
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94. Скуп решења неједначине
а) (2,4)

3x  4
 1 је:
4 x

б) (0,1)

ц) (1,5)

95. Нека су x1 и x2 решења једначине x  2 x  4  0 . Тада је вредност
2

израза

x1 x2  x1 x2 једнака:
2

2

а) 2

б) –8

ц) 0

4
5

96. Решење једначине ( )o,2 x 
а)  ,10

125
припада интервалу:
64

б) (-10,+10)

ц) (10,20)

97. Скуп решења неједначине x 2  2 x  3  0 једнак је:
а)  3,1

б)  1,3

ц)  ,1





98. Скуп свих реалних решења неједначине log 2 x 2  1  1 је:
а) (-2,0)

б) (0,2)



ц) (-1,1)

99. Вредност израза 2  3  2  3
а) –5



1 1

б) -

1
5

једнака је:
ц)

1
5

100. Основице правоуглог трапеза су а=10, b= 6, а краћи крак с = 4. Обим
овог трапеза је:



а) 4 5  2

44



б) 24



ц) 4 5  3
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101. Ако је површина правилног тетраедра једнака 64 3 cm2, онда је
дужина његове ивице:
а) 2

б) 4

ц) 8

102. Ако је 0 0    90 0 и tg  2, онда је cos  једнако:
а)

3
3

б)

1
2

ц)

5
5

103. Полупрeчник кружнице која је задата једначином

x2  y 2 

а)

1
3

1
7
x  4 y   0 je:
2
2
б)

3
2

ц)

3
4

104. Ако се неком производу смањи цена за 10%, након тога се смањи
још за 20% онда је то исто као да је том производу цена смањена
једнократно за:
а) 28%

б) 30%

ц) 15%

105. Једначина праве која пролази кроз тачку В(1,2) и нормална је на
праву 2 x  3 y  4  0 је:
а) y  x  1  0

б) 3 y  3x  1  0

ц) 2 y  3x  1  0
1



1
2


5
2
2


106. Вредност израза 1   :    je:
3
 3  3 


а)

1
6

б)

7
6
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6
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107. Израз

5 3 3 5
једнак je:

3 5 3 5

а) 3 5

б) 2 5

ц) - 3 5

108. Скуп свих реалних решења неједначине 2 x  3  5 је:
а) 0,4

б)  1,3

ц)  1,4

109. Скуп решења неједначине

5
2




а)  ,2   , 

x3
 1 је:
2x  5

б)  ,2

ц) (-2, 2)

110. Нека су x1 и x2 решења неједначине x 2  2 x  2  0 . Тада је
вредност израза x1  x2  x1 x2 једнака :
а) 3
111. Неједначина

б) 2

ц) 0

5  2x
 1 тачна је ако и само ако х припада скупу :
x  6x  8
2

а) 0,3

б)  1,3  3, 

ц) 1,2  3,4

112. Вредност израза 23 x  32 x jе:
а) 36х

б) 25х

ц) 72х

113. Реално решење једначине log 2 2 x  2  log 2 x  1  1 је:
а) -1

б) 0

ц) 1

114. Збир свих решења једначине
а) 1

46

б) 2

x  1  x  3 је:

ц) 5
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115. Катете правоуглог троугла су дужине 15cm и 20cm. Дужина висине
која одговара хипотенузи тог троугла је:
а) 10 2cm

б) 12 cm

ц) 15 cm

116. Површина правог ваљка чија је запремина 396 cm 2 а висина
11 cm,износи:
а) 204 cm 2

ц) 168 cm 2

б) 186 cm 2

117. Једначина праве која пролази кроз тачку А(3,4) и нормална је на
праву 2 x  3 y  7 је:
а) 3x  2 y  1

б) 3x  2 y  1

ц) 3x  2 y  11

118. Дата је једначина кружнице x 2  y 2 

2
8
x  2 y   0 . Збир х
3
9

координате центра кружнице и њеног полупречника је :
а)

1
 2
3

б) -

1
 2
3

ц)

1
 2
3

119. Збир решења једначине cos 2 x  sin x у интервалу (0,  ) је:
а)


3

б)


2

ц) 

120. Израчунати вредност израза  2   2   3   3  W
4

а) W  10

б) W  62

4
2 4 3  3  
:

121. Вредност израза

  
9  9 4  2  

а)-

1
4

3

б)

1
4

ц)

2

3

ц) W  10
1
2

је:

1
2
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122. Дат је израз 9 3  3 27  2 18  6 2 = М.
а) М = - 2 3

б) М= 0

ц) М = 2 3

123. Збир реалних решења једначине 4  x  x је:
а) 2

б) 3

ц) 4

124. Скуп свих реалних решења неједначине 2 x  1  x  2 је:

 4
 

 3



а) 1, 
3

125. Једначина 1 

ц) 0, 
3

2x
27
6
има решења у интервалу:
 2

x  4 2x  7 x  4 2x  1

 1 1
 3 2

 1 1



а)  , 

б)  , 
3 2

ц) (0,1)

x 2  5x  3  x  2 припада интервалу:

126. Решење једначине
а)  ,0

 4



б) 0, 
4

б) 0,3

ц) (3,4)

2

127. Збир реалних решења једначине 0.5 x  22 x2  641 једнак је:
а) 2

б) 1

ц) 0

128. Решење једначине log 3 log 5 x   1припада интервалу:
а) (0,100)

б) (100,150)

ц) (150,200)

129. Књига кошта 64 динара. После поскупљења од 20%, књига
појефтини 20%. Нова цена књиге у динарима је:
а) 61,44
48

б) 65

ц) 60

Београдска политехника
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130. Страница правилног шестоугла је 2cm. Дужина његове краће
дијагонале је:
а) 2 2cm

б) 2 3cm

ц) 4 3cm

131. Основна ивица правилне четворостране пирамиде је а = 6cm а њена
запремина је V = 72 cm3. Висина ове пирамиде је:
а) 8cm

б)12cm

ц) 6cm

132. Два наспрамна темена квадрата АBCD су тачке A(-1,4) С (4,9).
Једначина праве која је одређена дијагоналом BD је:
б) y  x  8  0

а) 2у –х – 8 = 0

ц) y  2 x  7  0

133. Растојање центра кружнице x 2  y 2  2 x  4 y  4  0 од тачке А
(-1,2) је:
а) -1

б) 0

ц) 1

134. Књига је поскупела за 60%. Да би се цена књиге ''вратила'' на старо,
требало би да појефтини за:
а) 60%

б) 40%

ц) 37,5%

135. Ако је 0 0    90 0 и tg  15 , онда је sin  једнако:
а)

1
4

б)

1
2

15
4

ц)

2


1
1 
 1 

136. Вредност израза   :  3    1  7
5  
 4  


а) 3

б)

9
2

ц)

1 / 2

једнака је:

1
3
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2  2i
је:
3  3i

137. Имагинарни део комплексног броја
а)

2
3

б)

1
3

ц) -

138. Вредност израза x  2 
2

а) 0

б) 2

2 x  12

за х =

4

1
је:
20

ц) 4

139. Скуп решења неједначине
а) (0,1)

2
3

б) (2,4)

5x  4
 1 је:
6 x
5
ц) ( ,6)
3

140. Збир квадрата решења једначине x 2  x  1  0 је:
а) -1

б) 0

ц) 1

x2
1

је:
x  3x  4 3

141. Скуп свих решења неједначине
а) (1,2)

б) (-4,1)

142. Дате су једначине 2 x  8
је:
а) 18

2

б) 21

y1

ц) (2,5)
и 9  3x9 . У том случају, х+у једнако
y

ц) 27

143. Скуп реалних решења неједначине log 3 x  log 9 x  2 је у
интервалу:
а) (1,4)

50

б) (2,5)

ц) (0,2)

Београдска политехника
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3
144. Ако се поједностави израз 


4

6

 6
x  
 
9

4

3


x  онда се добија

9

решење:
а) x16

б) x 2

ц) x 4

145. Површина паралелограма, чије су странице дужина 10cm и 12cm је
60cm2. Збир дужина висина овог паралелограма је:
а) 10cm

б) 11cm

ц) 9 cm

146. Ако је површина лопте 324  , онда је њена запремина у cm3:
б) 640 

а) 972 

ц) 556 

147. Ако тачке (2,-3), (4,3), (5,y0) у равни хОу припадају једној правој, тада
је y0 једнако:
а) -3

б) 6

ц) -6

148. Ако се основица правоугаоника повећа за 10% и његова површина
остане иста, тада је висина правоугаоника смањена за:

1
9

а) 11 %

б) 9

1
%
11

ц) 10%

149. Дата је једначина кружнице x 2  y 2  4 x  6 y  3  0 . Збир
полупречника кружнице и х-координате центра кружнице је:
а) 3

б) 6

ц) 4

150. Број решења једначине sin x  cos x на интервалу (0, 2  ) је:
а) 0

б) 1

ц) 2

Београдска политехника
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5.1. РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
1. б
2. б
3. ц
4. ц
5. а
6. б
7. б
8. ц
9. б
10. ц
11. ц
12. а
13. ц
14. б
15. ц
16. б
17. ц
18. а
19. ц
20. б
21. ц
22. ц
23. б
24. а
25. ц
26. б
27. ц
28. б
29. а
30. б
31. а
32. а
33. б
34. а
35. б
36. ц
37. ц
38. ц

52

39. б
40. а
41. ц
42. а
43. б
44. ц
45. а
46. б
47. ц
48. ц
49. б
50. а
51. б
52. б
53. а
54. а
55. б
56. а
57. а
58. ц
59. а
60. а
61. б
62. а
63. ц
64. б
65. ц
66. ц
67. б
68. б
69. б
70. б
71. б
72. а
73. ц
74. ц
75. ц
76. ц

77. ц
78. а
79. ц
80. а
81. ц
82. а
83. а
84. ц
85. ц
86. б
87. б
88. ц
89. ц
90. а
91. а
92. б
93. ц
94. а
95. б
96. а
97. б
98. ц
99. ц
100. а
101. ц
102. ц
103. ц
104. а
105. ц
106. ц
107. а
108. ц
109. а
110. ц
111. ц
112. ц
113. б
114. ц
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115. б
116. а
117. а
118. б
119. а
120. а
121. ц
122. б
123. а
124. ц
125. а
126. б
127. а
128. б
129. а
130. б
131. ц
132. б
133. б
134. ц
135. ц
136. ц
137. а
138. ц
139. ц
140. а
141. б
142. ц
143. ц
144. ц
145. б
146. а
147. б
148. б
149. б
150. ц
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6. ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Ово поглавље Приручника садржи 100 питања из градива биологије које се
изучава у гимназијама и четворогодишњим средњим школама. Решења
(одговори на питања) дата су у табели решења на крају овог поглавља.
Пријемни испит се састоји од 20 питања изабраних са овог списка, при чему
ће редослед понуђених одговора бити промењен.
Расположиво време за решавање теста из биологије је 1 сат. Сваки тачан
одговор носи по 2 поена а нетачан 0 поена, тако да се на овом тесту може
освојити од 0 до 40 поена.
Питања покривају градиво биологије за гимназије и четворогодишње средње
школе. Питања обухватају следеће области: основи биологије, биологија
ћелије, биологија развића, основи молекуларне биологије, механизми
наслеђивања, морфологија животиња, еволуција и екологија.
На највећи број питања се одговара заокруживањем слова испред једног од
понуђених одговора, односно понуђених завршетака реченице. На остала
питања се одговара уписивањем бројева у празне заграде испред
одговарајућих описа.
За давање коначног одговора обавезно је коришћење хемијске оловке,
пенкале или танког фломастера, при чему нису дозвољене исправке
(брисање или прецртавање). Препоручује се да се тест прво решава
графитном оловком а да се последњих десет минута времена предвиђеног
за израду теста искористи за означавање коначних одговора мастилом.
Литература
1. Нада Шербан, Мирко Цвијан и Радиша Јанчић: БИОЛОГИЈА за I
разред гимназије и пољопривредне школе, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд.
2. Бригита Петров, Милош Калезић: Биологија - за гимназију природноматематичког смера и за пољопривредног техничара, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд.
3. Гордана Цвијовић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Радомир
Коњевић: БИОЛОГИЈА - за гимназију природно-математичког смера и
3. разред пољопривредне школе (пољопривредни техничар), Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд.
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4. Гордана Матић, Александра Кораћ, Драгана Цветковић, Дмитар
Лакушић, Слободан Јовановић: Биологија за гимназију природноматематичког смера и пољопривредну школу - пољопривредни
техничар, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
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Протеини су изграђени од...
а) ...масних киселина.
б) ...нуклеинских киселина.
в) ...амино-киселина.
г) ...нуклеотида.
2. Која од набројаних болести се може успешно лечити антибиотицима?
а) прехлада
б) грип
в) СИДА
г) гнојна ангина
1.

Који проузроковачи болести биљака и животиња се не могу опазити
светлосним микроскопом?
а) протозое
б) вируси
в) бактерије
г) гљиве
4. Респираторни систем жаба и сисара се разликује зато што жабе...
а) ...рађају се са плућима, а за живот у води развијају шкрге.
б) ...рађају се са шкргама, а плућа им се развијају током сазревања.
в) ...имају шкрге током целог животног циклуса.
г) ...дишу искључиво преко своје коже.
3.

На Галапагосу постоји 14 врста зеба које воде порекло од заједничког
претка. Која особина овог архипелага је проузроковала оволику
разноликост ове врсте птица?
а) Острва су вулканског порекла.
б) Острва имају међусобно различите изворе хране.
в) Свако острво има другачију климу.
г) Међусобна растојања острва су мала.
6. Залисци који се налазе у венама човека имају основну функцију да...
а) ...спречавају пролазак крвних угрушака.
б) ...спречавају кретање крви у смеру од срца ка периферним органима.
в) ...обогаћују крвну плазму кисеоником.
г) ...успоравају кретање црвених крвних зрнаца.
7. Процес приликом кога се човек зноји, а микроорганизам ослобађа
воду путем осмозе, да би задржали баланс у телесним течностима,
назива се:
а) ћелијска деоба
б) наслеђивање
в) хомеостаза
г) мутација
5.
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8.

Шта од набројаног представља најбољи пример генетски
модификованог организма?
а) Биљка у коју је убачен страни ДНК ради производње природног
инсектицида.
б) Нова биљна врста добијена укрштеним опрашивањем.
в) Воће без семенки добијено калемљењем.
г) Гајење лековитог биља.

9.

По којим особинама се највише разликују високогорске биљке у
односу на водене?
а) ефикасност фотосинтезе
б) органеле за дисање
в) начин разможавања
г) дебљини ћелијских зидова

10.

Који организам има најмање специјализовану грађу:
а) медуза
б) морски јеж
в) морска звезда
г) морски сунђер

11.

Шта ће изазвати процентуално веће угинуће згуснуте популације
зечева у односу на разређену популацију зечева?
а) шумски пожар
б) заразна болест
в) временске промене
г) велика поплава

12.

Који састојак људске крви транспортује кисеоник од плућа до ћелија
тела?
а) крвна плазма
б) крвне плочице
в) црвена крвна зрнца
г) бела крвна зрнца

13.

Мрави припадају истом роду као и осе, али не припадају истом роду
као и лептири зато што...
а) …су сличнији по величини са осама.
б) …им је исхрана слична са осама.
в) …су по грађи слични осама.
г) …се налазе у истим стаништима са осама.

14.

Шта преполовљује број хромозома у полним ћелијама?
а) хeмосинтеза
б) цитокинеза
в) мејоза
г) метаморфизам
д) тешка вирусна инфекција
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15.

Која особина воде омогућава опстанак живота у језерима током зиме?
а) Вода мрзне на 0°C.
б) Температурна аномалија воде.
в) При преласку из течног у чврсто агрегатно стање вода одаје
топлотну енергију.
г) Вода постаје чврста при смрзавању.

16.

Органеле које у биљној ћелији обављају фотосинтезу и респирацију
(дисање) су...
а) ...хлоропласти и хромопласти.
б) ...хромопласти и леукопласти.
в) ...леукопласти и митохондрије.
г) ...хлоропласти и митохондрије.

17.

Дијатомејски муљ настаје таложоњем талуса...
а) ...златастих алги.
б) ...мрких алги.
в) ...силикатних алги.
г) ... црвених алги.

18.

Ћелијска мембрана одликује...
а) ...само прокариотске ћелије.
б) ...само ћелије животиња.
в) ...сваку ћелију.
г) ...неке биљне ћелије.

19.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) тајге
2) степе
3) саване
4) тундре
5) прерије

20.

(
(
(
(
(

) Најсевернија област вегетације.
) Степе у централној Африци.
) Северне четинарске шуме.
) Степе у Северној Америци.
) Простране травне заједнице без шумског
дрвећа.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) семе
2) микропила
3) антиподе
4) интегумент
5) синергиде

(
(
(
(
(

) Група од три ћелије смештене насупрот
јајне ћелије.
) Омотач семеног заметка.
) Образује се од семеног заметка после
оплођења.
) Отвор на врху омотача семеног заметка.
) Ћелије помоћнице.
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21.

Шта од наведеног не зависи од контракције мишића?
а) Покрети очних јабучица.
б) Откуцаји срца.
в) Дисање.
г) Осећај бола.

22.

Шта је лимитирајући фактор за раст приземних биљака у прашумама:
а) вода
б) сунчева светлост
в) простор
г) многобројност биљоједа

23.

Крв се сматра ткивом зато што...
а) ...тече кроз артерије, вене и капиларе
б) ...је неопходна за транспорт кисеоника и хранљивих материја кроз
организам.
в) ...је срце пумпа кроз артерије тако да стигне до сваке ћелије.
г) ...се састоји од крвних ћелија које обављају специфичне функције.

24.

Шта је неопходно свим живим бићима?
а) кисеоник
б) угљен-диоксид
в) енергија
г) способност кретања
д) све наведено

25.

Која органела је заступљенија у ћелијама јетре него у мишићним
ћелијама?
а) митохондрије
б) једро
в) голџијев апарат
г) пластиди

26.

Већина лекова функционише као...
а) ...активатор ензима.
б) ...инхибитор ензима.
в) ...мултипликатор ензима.
г) ...катализатор ензима.

27.

Већина отрова функционише као...
а) ...активатор ензима.
б) ...инхибитор ензима.
в) ...мултипликатор ензима.
г) ...катализатор ензима.

28.

Шта је екосистем?
а) Скуп абиотичких и биотичких фактора.
б) Функционално јединство биоценозе и биотопа.
в) Скуп популација различитих врста организама.
г) Скуп јединки исте врсте.

58

Београдска политехника

Приручник за полагање пријемног испита

29.

Ко је увео бинарну номенклатуру у биологију?
а) Грегор Мендел
б) Чарлс Дарвин
в) Јосиф Панчић
г) Карл Лине
д) Павле Фукарек

30.

Смрча је...
а) ...зељаста биљка.
б) ...биљка месождер.
в) ...голосеменица.
г) ...скривеносеменица.

31.

Већину ћелијских активности регулишу...
а) ...угљени хидрати.
б) ...ензими.
в) ...липиди.
г) ...полисахариди.

32.

Биохемијске супстанце у људском телу се одржавају на неутралној pH
вредности са изузетком...
а) ...крви.
б) ...желудачних сокова.
в) ...унутрашњих материја живих ћелија.
г) ...лимфе.

33.

По теорији еволуције промена особине врсте се одвија током веома
дугог временског периода. Међутим, иако се антибиотици примењују
само током последњих педесет година, примећена је појава нових
врста бактерија који су развили отпорност према њима. Разлог за
релативно брз развој ове појаве је...
а) ...мала величина бактерија.
б) ...брзо размножавање бактерија.
в) ...многобројност различитих типова бактерија.
г) ...то што путници разносе бактерије широм света.

Коју функцију кости не обављају?
а) Продукцију нервних ћелија.
б) Продукцију ћелија крви.
в) Заштиту органа.
г) Складиштење калцијума.
35. Који део једноћелијског организма се користи за кретање?
а) рибозоми
б) флагеле
в) хлоропласти
г) вакуоле
36. Алге и вишећелијске биљке су аутотрофне зато што:
а) ...разлажу угинуле организме.
б) ...абсорбују састојке из тла.
в) ...разлажу шећере на глукозу.
г) ...користе сунчеву светлост за производњу шећера.
34.
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У тамној фази фотосинтезе:
а) разлажу се молекули H2O
б) ослобађа се O2
в) везује се CO2
г) активира се фотосистем
д) ослобађа се CO2
38. Олакшана дифузија се обавља захваљујући:
а) фосфолипидима мембране;
б) одређеним протеинима мембране;
в) гликолипидима мембране;
г) растворљивости материја у липидима.
39. Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
( ) Kружење нервних импулса у
1) Акциони потенцијал
оквиру неуронске мреже.
2) Неуромускуларна веза
(
)
Биоелектрични израз нервног
3) Реверберација
импулса.
4) Синаптички потенцијал
( ) Функционални спој између
нервног и мишићног скелетног
влакна.
( ) Промена мембранског
потенцијала пост-синаптичког
неурона под утицајем
неуротрансмитера.
37.

40.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) штитна жлезда
2) ендокрини панкреас
3) предњи режањ хипофизе
(аденохипофиза)
4) задњи режањ хипофизе
(неурохипофиза)
5) срж надбубрежних жлезда

41.
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( ) Отпушта антидиуретични
хормон (вазопресин).
( ) Лучи хормон тироксин.
( ) Лучи адреналин.
( ) Лучи хормоне инсулин и
глукагон.
( ) Синтетише и отпушта хормон
раста.

Процеси мејозе и оплођења омогућавају преживњавање врсте
омогућавајући да свака генерација има исти број...
а) ...телесних ћелија.
б) ...хромозома.
в) ...потомака.
г) ...гамета.
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42.

Шта је од набројаног особина хемијски чисте, дестиловане воде?
а) Густина јој је већа у чврстом агрегатном стању него у течном.
б) Има мали капацитет апсорбције топлоте.
в) pH вредност јој је незнатно нижа од pH вредности ваздуха.
г) Добар је растварач за много различитих супстанци.

43.

Према биолошкој дефиницији врсте, који од набројаних организама
највероватније припадају истој врсти?
а) Биљке са цветовима истих облика које привлаче исту врсту
опрашивача.
б) Протозое истог облика и начина кретања.
в) Животиње чије међусобно укрштање даје плодне потомке.
г) Гљиве истог облика и боје које могу да расту на дрвећу.

44.

Да би се спречило изумирање угрожених врста, често се прибегава
интензивном размножавању у вештачким условима коришћењем
неколико расположивих парова. Међутим, ова метода често не може
да спречи изумирање врсте зато што долази до...
а) ...повећања броја мутација.
б) ...смањења генетског диверзитета.
в) ...стварања нове врсте.
г) ...повећања плодности.

45.

Научни назив једне бактерије је Escherichia coli. У класификацији
Escherichia представља...
а) ...класу.
б) ...ред.
в) ...род.
г) ...врсту.
д) Ништа од претходно наведеног.

46.

Биолог је открио нови организам који: има вишећелијску грађу, не
обавља фотосинтезу, абсорбује хранљиве састојке из околине,
састављен је од еукариотских ћелија које имају ћелијске зидове. Овај
организам припада:
а) биљкама
б) животињама
в) бактеријама
г) гљивама

47.

Које од следећих тврђења НИЈЕ тачно?
а) Бактерије могу бити аеробне.
б) Бактерије могу бити анаеробне.
в) Бактерије могу бити аутотрофне.
г) Бактерије могу бити хетеротрофне.
д) Бактерије су једноћелијски организми еукариотске грађе.
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48.

Који од наведених молекула обезбеђује информацију потребну за
ћелијску репродукцију у процесу митозе?
а) АТФ
б) ДНК
в) липиди
г) угљени хидрати

49.

Шта ће се највероватније догодити ако се биљна ћелија урони у
дестиловану воду?
а) Више воде ће ући у ћелију него што ће изаћи из ћелије.
б) Више воде ће изаћи из ћелије него што ће ући у ћелију.
в) Количина воде која улази у ћелију и излази из ћелије ће бити иста.
г) Ћелија неће размењивати воду са својом околином.

50.

У којим органелама се ствара храна?
а) рибозомима
б) вакуолама
в) хлоропластима
г) једру

51.

Бол у мишићима након дугог и напорног трчања јавља се као
последица:
а) осмозе
б) хемосинтезе
в) аеробне респирације
г) анаеробне распирације

52.

У човечијим црвеним крвним зрнцима са ниским нивоом хемоглобина
биће смањен и садржај:
а) водоника
б) азота
в) кисеоника
г) калцијума

Прекомерне дозе јонизујућег зрачења изазивају мутације ћелија
људског организма. Ако су се мутације догодиле само у соматским
ћелијама тада може доћи...
а) ... до генетских промена код потомства.
б) ... повећаног ризика од појаве рака.
в) ... развоја потпуно нове ДНК секвенце у свим ћелијама.
г) ... отежаног процеса репликације РНК.
54. Која особина је заједничка за вирусе и живе ћелије?
а) Садрже једро и органеле.
б) Производе сопствену храну.
в) Садрже нуклеинске киселине као што су ДНК или РНК.
г) Неактивни су ако се налазе изван живе ћелије.
53.
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55.

Шта је главни узрок угинућа риба у рекама загађеним
пољопривредним вештачким ђубривима?
а) Смањење концентрације неопходних минерала.
б) Повећавање температуре воде.
в) Смањење количине кисеоника.
г) Подизање нивоа воде.

56.

Концентрација глукозе у организму већине кичмењака мора се
одржавати унутар релативно уских граничних вредности. Ова
констатација је пример за...
а) ферментацију
б) транспирацију
в) гликолизу
г) хомеостазу

57.

Отворен крвни систем имају:
а) амфиоксус
б) мекушци
в) рибе
г) птице
д) сисари

Полирибозом граде:
а) рибозоми
б) рибозоми причвршћени за мембрану
в) рибозоми и информациона РНК
г) само велике подјединице рибозома
59. Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) зелене алге
( ) Хлорофил ,,а“ и ,,е“.
2) силикатне алге
( ) Хлорофил ,,а“ и ,,b“..
3) жутозелене алге
( ) Хлорофил ,,а“ и ,,d“.
4) црвене алге
( ) Хлорофил ,,а“ и ,,c“.

58.

60.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) аскарис
( ) Ваљкасте глисте
2) метиљи
( ) Прстенасте глисте
3) виноградски пуж
( ) Мекушци
4) скорпија
( ) Пљоснате глисте
5) медицинска пијавица ( ) Зглавкари

61.

Заокружи тачну тврдњу.
а) Фотосинтезу и дисање врше и биљке и животиње.
б) Фотосинтеза и дисање су међусобно зависни процеси.
в) Фотосинтеза се обавља искључиво у биљкама, а дисање у животињама.
г) Фотосинтеза и дисање су процеси која се не могу дешавати
истовремено.
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62.

Ћелије су функционалне целине које творе ткива. Ткива затим постају
функционалне целине које творе...
а) ...ензиме.
б) ...органе.
в) ...друге ћелије.
г) ...ДНК.

У односу на ћелију коже, ћелија мишића ће вероватно имати више:
а) голџијевих тела
б) митохондрија
в) ћелијских мембрана
г) хлоропласта
64. Ћелија која садржи 20 хромозома пролази кроз процес митозе. Колико
хромозома ће имати свака настала ћерка-ћелија?
а) 5
б) 10
в) 20
г) 40

63.

Третирање усева пестицидима доводи и до њихове појаве у телима
биљоједа које се хране тим усевима. При храњењу месождера таквим
биљоједима долази до:
а) ...уклањања пестицида из ланца исхране.
б) ...повећавања концентрације пестицида на вишим нивоима ланца
исхране.
в) ...смањења концентрације пестицида на вишим нивоима ланца
исхране.
г) ...одржавање исте концентрације пестицида у ланцу исхране.
66. За разлику од већине животиња, већина сисара има способност
знојења. Главна корист од знојења је:
а) уклањање вишка воде из ћелија.
б) хлађење коже услед испаравања зноја.
в) уклањање прљавштине са површине коже.
г) опуштање мишића.
67. Процес фотосинтезе конвертује светлосну енергију у...
а) ...механичку енергију.
б) ...електричну енергију.
в) ...хемијску енергију.
г) ...нуклеарну енергију.
д) ...топлотну енергију.
68. Сви живи организми имају:
а) ћелијске зидове
б) једро
в) митохондрије
г) ДНК
65.
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69.

70.

71.

72.

73.

Шта се од наведених процеса одвија на исти начин и код биљака и
код животиња?
а) Бесполна репродукција
б) Циркулација телесних течности.
в) Ћелијско дисање.
г) Излучивање продуката метаболизма.
Бор је...
а) ...једногодишња биљка.
б) ...скривеносеменица.
в) ...голосеменица.
г) ...лијана.
У изградњи ћелијске мембране не учествују...
а) ...липиди.
б) ...протеини.
в) ...угљени хидрати.
г) ...нуклеинске киселине.
Биотоп је:
а) Други назив за екосистем.
б) Место на коме се остварује заједнички живот различитих врста
организама.
в) Еколошки систем састављен од биоценозе и екосистема.
г) Део животне средине насељен једном врстом организама.
Риба-чистач се храни алгама, гљивама и другим микроорганизмима
који паразитирају на већим рибама. Једна друга врста рибе је по
изгледу слична риби-чистачу и свој изглед користи да би се
неометано приближила већој риби и одгризла јој комад меса. Ако би
популација ове друге врсте риба постала бројнија од популације рибачистача највероватније би...
а) ...опала количина микроорганизама на великој риби.
б) ...повећала би се и популација риба-чистача.
в) ...променило би се понашање велике рибе.
г) ...дошло би до међусобног укрштања те врсте и риба-чистача.

74.

По којој се особини прокариотски организми разликују од
еукариотских?
а) Органеле прокариотских ћелија нису оивичене мембранама.
б) Прокариотске ћелије имају ћелијску мембрану.
в) Прокариотски организми су састављени од ћелија.
г) Прокариотски организми поседују ДНК.

75.

При метаболизму се у бактерији синтетишу различити протеини
зависно од тога да ли је у спољној средини детектована лактоза или
глукоза. Који део бактерије служи за препознавање супстанци у
њеном окружењу?
а) ендоплазматични ретикулум
б) ћелијска мембрана
в) једро
г) лизозоми
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76.

Под одређеним околностима тело сисара ће обузети дрхтавица. Која
је основна сврха ове појаве?
а) Повећање крвног притиска.
б) Повећање ритма откуцаја срца.
в) Смањење губитка топлоте.
г) Повећање унутрашње телесне температуре.

77.

Пепсин је:
а) минерал
б) ензим
в) угљени хидрат
г) витамин

78.

Шкржно дисање је заступљено код:
а) сисара
б) гмизаваца
в) пуноглаваца
г) птица

79.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) кооперација
2) предаторство
3) паразитизам
4) компетиција

(
(
(
(

80.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) хорион и амнион
2) органогенеза
3) плацента
4) алантоис
5) ресице (vili)

(
(
(
(
(

81.
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) Коришћење друге врсте (плена) за
исхрану.
) Живот на рачун других организама.
) Сарадња у остваривању одређених
услова за живот.
) Борба за сличне услове простора,
исхране, начина живота.

) Прстенасти или гранати наставци
хориона.
) Екстраембрионални органи
) Образовање различитих органа
ембриона.
) Ембрионална мокраћна бешика.
) Орган изграђен од ембрионалних и
мајчиних ткива.

Свака ћелија коже опосума има 22 хромозома. Колико се хромозома
налази у опосумовим полним ћелијама.
а) 11
б) 22
в) 44
г) 88
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82.

Шта имају и прокариотске и еукариотске ћелије?
а) једра
б) рибосоме
в) голџијева тела
г) ендоплазматични ретикулум

83.

Буква је...
а) ...лијана.
б) ...голосеменица.
в)...скривеносеменица.
г) ...једногодишња биљка.

84.

Одрасле ћелије црвених крвних зрнаца немају једро што значи да не
могу да...
а) ...да се реплицирају
б) ...транспортују супстанце.
в) ...користе енергију.
г) ...се крећу.

85.

Посматрајући ћелију под микроскопом посматрач је уочио следеће
органеле: митохондрије, једро, вакуоле и неколико хлоропласта. О
којој врсти ћелије се највероватније ради?
а) животињска ћелија
б) ћелија гљива
в) бактеријска ћелија
г) биљна ћелија

86.

Ензими делују на тачно одређене молекуле зато што сваки молекул...
а) ...има специфични активационо место комплементарно стуктури
ензима.
б) ...може да се повеже само специфичном јонском везом са ензимом.
в) ...разграђује одговарајући ензим.
г) ...активно реагује са осталим молекулима из окружења.

87.

Која адаптација је заједничка свим сисарима који живе у воденој
средини?
а) Изоштрено чуло вида.
б) Вретенаста грађа тела.
в) Оштри зуби.
г) Дугачко крзно.

88.

Шта од набројаног НИЈЕ неки од уобичајених облика бактерија.
а) сферни
б) коцкасти
в) штапићаст
г) спирални

89.

Шта је од наведеног тачно?
а) Гљиве су аутотрофни организми.
б) Људи су хетеротрофни организми.
в) Траве су хетеротрофни организми.
г) Рибе су аутотрофни организми.
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90.
(
(
(
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Уписујући бројеве 1,2,3 и 4 у заграде означи хронолошки редослед
достигнућа из историје научног истраживања живог света.
) модел ДНК
) светлосни микроскоп
) електронски микроскоп
) теорија ћелијске грађе живих бића

91.

Процес репликације ДНК је неопходан да би се...
а) ...у ћелији синтетисали протеини.
б) ...кодирао РНК молекул.
в) ...ћелија поделила.
г) ...модификовали лизозомни ензими.

92.

Одрасла птица кукавица ће се оглашавати истом песмом као и њени
биолошки родитељи иако је одрасла у туђем гнезду слушајући
оглашавање птица различите врсте. Ово је пример...
а)... камуфлаже.
б) ...мимикрије.
в) ...инстинкта.
г) ...подражавања.

93.

Шта представља независну варијаблу при проучавању утицаја влаге
на цветање орхидеја?
а) проценат влажности
б) квалитет земљишта
в) брзина цветања
г) број цветова на свакој биљци

94.

Шта разлаже протеине на састојке које ћелија може користити,
складиштити или излучивати?
а) лизозоми
б) митохондрије
в) голџијева тела
г) центриоле

95.

У екосистему се одвија:
а) кружење материје
б) кружење енергије
в) кружење материје и енергије
г) кружење материје и протицање енергије
д) протицање енергије

96.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) даждевњак
2) крастава жаба
3) белоушка
4) барска корњача
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) Ред репатих водоземаца.
) Ред корњача.
) Ред безрепих водоземаца.
) Подред змија.
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97.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) трипсин
2) секретин
3) гастрин
4) пепсин

(
(
(
(

) Фермент панкреасног сока, који разлаже
беланчевине до полипептида.
) Фермент желудачног сока, који разлаже
беланчевине до полипептида.
) Хормон који стимулише лучење
панкреасног сока.
) Хормон који стимулише лучење
желудачног сока.

98.

Репликација ДНК се одвија у:
а) интерфази
б) профази
в) телофази
г) метафази
д) анафази

99.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) монохазијум
( ) Гроздаста цваст са цветовима на
2) клип
дршкама различите дужине.
3) гроња
( ) Рачваста цваст код које се развија по
4) штит
једна цветна осовина.
( ) Гроздаста цваст са задебљалом
осовином и седећим цветовима.
( ) Гроздаста цваст са цветовима на
дршкама исте дужине које полазе са
врха главне осовине.

100.

Дати су појмови и описи. Сваки опис одговара само једном појму.
Повежи појмове са одговарајућим описима уписујући број наведен
испред појмова у празне заграде испред одговарајућег описа.
1) плазмолиза
( ) Одавање воде са површине биљке у
2) сузење
виду водене паре.
3) коренов притисак
( ) Помоћна погонска сила за улажење
4) транспирација
воде из ћелија корена у проводне
5) гутација
елементе стабла.
( ) Појава реверзибилне промене облика
протопласта.
( ) Излучивање течности у капима на
листовима зељастих биљака.
( ) Излучивање ксилемског сока из
пресеченог стабла биљке у пролеће.
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6.1. ОДГОВОРИ ЗА ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
1. в
2. г
3. б
4. б
5. б
6. б
7. в
8. а
9. г
10. г
11. б
12. в
13. в
14. в
15. б
16. г
17. в
18. в
19. 4,3,1,5,2
20. 3,4,1,2,5
21. г
22. б
23. г
24. в
25. в

70

26. б
27. б
28. б
29. г
30. г
31. б
32. б
33. б
34. а
35. б
36. г
37. в
38. б
39. 3,1,2,4
40. 4,1,5,2,3
41. б
42. г
43. в
44. б
45. в
46. г
47. д
48. б
49. а
50. в

51. г
52. в
53. б
54. в
55. в
56. г
57. б
58. в
59. 3,1,4,2
60. 1,5,3,2,4
61. б
62. б
63. а
64. в
65. б
66. б
67. в
68. г
69. в
70. б
71. г
72. б
73. в
74. а
75. б
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76. г
77. б
78. в
79. 2,3,1,4
80. 5,1,2,4,3
81. а
82. б
83. в
84. а
85. г
86. а
87. б
88. б
89. б
90. 4, 1, 3, 2
91. в
92. в
93. а
94. в
95. г
96. 1, 4, 2, 3
97. 1, 4, 2, 3
98. а
99. 3, 1, 2, 4
100. 4, 3, 1, 5, 2
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7. ТЕСТ ИЗ ХЕМИЈЕ
А) ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
ОПШТИ ДЕО
Материја, супстанца, једињења, елементи
Основни закони у хемији
Релативне атомске и молекулске масе
Хемијски симболи, хемијске једначине
СТРУКТУРА АТОМА
Атомско језгро и електронски омотач
Периодни систем елемената
Валентна стања елемената
ХЕМИЈСКА ВЕЗА
Природа ковалентне хемијске везе
Јонска веза и јонски кристали
Водонична веза
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Типови хемијских реакција
Енергетске промене у хемијским реакцијама
Брзина хемијске реакције
Хемијска равнотежа
РАСТВОРИ
Прави раствори
Раствори електролита
Теорија електролитичке дисоцијације
Колоидни раствори
ОКСИДАЦИЈА И РЕДУКЦИЈА
Оксиди, хидроксиди
Анхидриди киселина и анхидриди база
Киселине, базе и соли
Неутрализација
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
Ваздух и племенити гасови
Водоник, кисеоник, вода
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Елементи IA групе периодног система елемената (натријум и калијум) и
њихова једињења (хидроксиди, хлориди, карбонати)
Елементи IIА групе периодног система елемената (магнезијум и калцијум)
и њихова једињења ( оксиди, хидроксиди, сулфати, карбонати)
Елементи IIIB групе периодног система елемената (бор и алуминијум) и
њихова једињења (оксиди, хидроксиди, хлориди)
Елементи IVB групе периодног система елемената (угљеник и његова
једињења)
Елементи VB групе периодног система елемената (азот и фосфор) и
њихова једињења ( амонијак, азотна киселина, фосфорна киселина)
Елементи VIB групе периодног система елемената (кисеоник и сумпор) и
њихова једињења (оксиди, сумпорна киселина)
Елементи VIIB групе периодног система елемената (флуор, хлор, бром
јод) и њихова једињења (халогеноводоници, халогеноводоничне
киселине, халогениди)
Опште карактеристике d-елемената
Општа својства елемената тријаде гвожђа (гвожђе, цинк, жива) и њихова
једињења
Б) ОРГАНСКА ХЕМИЈА
СВОЈСТВА ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
Хемијске везе у органским једињењима
Карактеристике функционалних група
Емпиријске и структурне формуле
УГЉОВОДОНИЦИ
Засићени угљоводоници
Незасићени угљоводоници
Ароматични угљоводоници
ОРГАНСКА КИСЕОНИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Алкохоли, феноли, етри
Алдехиди, кетони
Карбоксилне киселине
Деривати карбоксилних киселина
ОРГАНСКА СУМПОРНА ЈЕДИЊЕЊА
ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
Моносахариди
Полисахариди
Целулоза
72

Београдска политехника

Приручник за полагање пријемног испита

БЕЛАНЧЕВИНЕ
Аминокиселине - особине, хемијске реакције
Боје
ЛИТЕРАТУРА
1. Др Милоје Ракочевић, Розалија Хорват, Општа хемија за I разред
средње школе за гимназије општег и природно-математичког смера
и четворогодишње стручне школе у подручјима рада: природноматематичко, пољопривреда и здравство, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1995.
2. Розалија Хорват, Неорганска хемија за II разред средње школе за
гимназије општег и природно-математичког смера и
четворогодишње стручне школе у подручјима рада: природноматематичко, пољопривреда и здравство, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1997.
3. Др Александра Стојиљковић, Хемија за III разред гимназије
природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и школе
за негу лепоте, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
1998.
4. Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, Збирка задатака из
хемије за I и II разред средње школе (за општу гимназију и
природно-математички смер гимназије; за стручне школе у
подручјима рада: пољопривреда, прерада и производња хране,
здравство и социјална заштита и природно-математичко подручје
рада), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
5. Др Јулијана Петровић, Др Смиљана Велимировић, Хемија за IV
разред гимназије природно-математичког и општег смера, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА
Пријемни испит из хемије је писмени и траје 3 (три) сата ефективно.
На испиту је дозвољено коришћење џепног калкулатора, а није
дозвољено коришћење других помагала (табела периодног система
елемената...).
Број задатака је 20.
Укупан број поена је 40. Сви задаци доносе исти број поена (2).
У задацима у којима су понуђена 4 одговора само је један тачан. Тачан
одговор доноси пун број поена (2). Нетачан одговор не доноси негативне
поене.
Београдска политехника

73

Приручник за полагање пријемног испита

Обавезно је заокружити само један од понуђених одговора. Кандидат
може решавати задатак на белим страницама обрасца за одговоре.
Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више
одговора, као и прецртавање једног или више одговора не доноси поене.
У задацима у којима је потребно радити више задатака у оквиру једног
питања (допунити или написати једначине под а) и б) или а), б) ц) и д))
поени се распоређују на следећи начин:
- уколико кандидат решава две једначине, свака тачно решена
једначина доноси 1 поен
- уколико кандидат решава четири једначине, свака тачно решена
једначина доноси 0,5 поена
Уколико је задатак потребно решавати (нема заокруживања тачног
одговора), на обрасцу за одговоре треба уписати решење задатка. Тачан
задатак доноси пун број поена (2).
На обрасцу за одговоре није дозвољено
исправљање већ заокружених одговора.

никакво

брисање

Решења задатака налазе се у табели на крају овог поглавља.
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1. Која од наведених материја представља чисту супстанцу?
a) ваздух
б) озон
ц) челик
д) крв
2. За раздвајање течности различитих тачки кључања користи се метода:
филтрације
кристализације
фракционе дестилације
сублимације
3. Језгро атома састоји се из:
a)
b)
ц)
д)

протона и неутрона
протона и електрона
електрона и неутрона
протона, електрона и неутрона

4. Положај хемијског елемента у периодном систему елемената одређен је:
релативном атомском масом
масом атома
збиром протона и неутрона у атомском језгру
бројем протона у атомском језгру
5. Атомски ( редни ) број елемента представља број:
a)
б)
ц)
д)

протона у језгру атома
збир протона и неутрона у језгру
збир протона и електрона у атому
број електрона у атому

6. Масени број елемента представља број:
a) протона у језгру атома
б) збир протона и неутрона у језгру
ц) збир протона и електрона у атому
д) број електрона у атому
7. Различити изотопи неког хемијског елемента садрже:
различит број протона, неутрона и електрона
исти број неутрона, различит број протона
исти број протона, различит број неутрона
исти број протона, различит број електрона
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8. Колико протона садржи атом са редним бројем 33 и атомском масом 75?
33
75
108
42
9. Електронска конфигурација атома калијума (његов атомски број је 19) је:
1s22s22p63s23p64s1
1s22s22p63s23p63d1
1s22s22p63s23p64s
1s22s22p63s23d7
10. Који елементи имају најмање вредности енергије јонизације?
елементи IА групе периодног система елемената
елементи IIА групе периодног система елемената
елементи VIB групе периодног система елемената
елементи VIIB групе периодног система елемената
11. На основу електронске конфигурације 1s 22s22p5 утврдити који исказ није
тачан:
атомски број електрона је 9
елемент се налази у петој групи периодног система
елемент се налази у седмој групи периодног система
елемент се налази у другој периоди периодног система
12. У којој групи и периоди се налази елемент који има електронску
конфигурацију спољашњег енергетског нивоа 3s 23p3?
трећа група, трећа периода
трећа група, пета периода
пета група, трећа периода
друга група, трећа периода
13. Калцијум има редни број 20. Електронска конфигурација Cа 2+ јона је:
1s22s22p63s23p64s2
1s2222p63s23p6
1s22s22p63s23p64s24p2
1s22s22p63s23p63d2
14. Заокружити низ у коме се налазе само неметали:
As, Be, Mn, Bi, Cs
Br, C, P, S, I
H, Li, P, I, He
Si, Cu, I, Ne, Bi
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15. Заокружити низ у коме се налазе само метали:
I, B, Si, K, Ca
Hg, C, B, I, S
Hg, Al, Bi, Cs, Be
Br, He, Sn, As, Bi
16.

Атоми

неког

хемијског

елемента

имају

следећу

електронску

конфигурацију:
1s22s22p63s23p63d104s24p5. Наведени елемент се налази у:
седмој групи, четвртој периоди
четвртој групи, петој периоди
трећој групи, петој периоди
петој групи, четвртој периоди
17. Бром има редни број 35. Електронска конфигурација Br - јона је:
1s22s22p63s23p64s23d10
1s22s22p63s23p64s2 3d104p5
1s22s22p63s23p64s23d104p4
1s22s22p63s23p64s2 3d104p6
18. Који од следећих елемената чије су електронске конфигурације дате
спада у елементе треће групе периодног система:
1s22s22p63s23p6
1s22s22p63s23p4
1s22s22p63s23p1
1s22s22p63s1
19. Који од следећих елемената чије су електронске конфигурације дате
спада у алкалне метале:
1s22s22p63s2
1s22s22p6
1s22s22p63s1
1s22s22p63s23p1
20. Који од наведених молекула је поларан:
H2
HCl
I2
O2
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21. Атоми натријума и хлора су у молекулу натријум-хлорида везани:
a) јонском везом
б) поларном ковалентном везом
ц) металном везом
д) неполарном ковалентном везом
22. Означити низ у коме су сва једињења са ковалентном везом:
NaCl, HCl, MgO
SO2, MgSO4, CO2
NH3, CH4, H2O
HCl, NaCl, ZnCl2
23. Заокружити пар орбитала које преклапањем не формирају -везу између
два атома:
px-p x
s-px
s-s
px-pz
24. Хемијска својства елемената одређује:
маса атома
број енергетских нивоа
број енергетских поднивоа
број валентних електрона
25. У ком једињењу не постоје услови за стварање водоничних веза:
H2O
HF
CH4
C2H5OH
26. Колико се атома водоникa налази у 0,5 мола молекула сумпорне
киселине?
2 атома
4 атома
36,121023 атома
6,021023 атома
27. Колико се атома кисеоника налази у три мол молекула воде?
1 атом
2 атома
18,061023 атома
36,121023 атома
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28. Израчунати масу пет мол молекула воде.
Ar (H)=1,00 i Ar (O)=16,00.
5g
90 g
18 g
85 g
29. Колико се атома фосфора налази у 12,4 g фосфора?
Ar(P)=31.
0,4 атома
2,411023 атома
459,1 g
4 атома
30. Израчунати масу 0,75 молова калијум-јодида.
Ar(K)=39 a Ar(I)=127.
166 g
124,5 g
12,5 1023
219,75 g
31. Израчунати количину молекула воде у узорку који садржи 1,78x10 20
молекула воде.
0,310-3 mol молекула
0,310-3 молекула
3,561020 молекула
3,56 1023 mol молекула
32. У затвореном суду налази се 2,53x10 21 молекула угљеник(IV)-оксида.
Израчунати количину овог гаса у суду.
4,210-3 mol молекула
0,42 mol молекула
4,210-3 молекула
0,42 молекула
33. Колико се молекула водоника налази у 1,25 mol молекула водоника.
2,5 молекулa
7,531023 молекула
12,041023 молекула
1,25 молекула
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34. Колико се молова сумпор(IV)-оксида налази у 500 g овог гаса?
Ar(S)=32,0 Ar(O)=16,0
64
7,81
10,42
2
35. Колико се атома кисеоника налази у 33,6 dm 3 тог гаса при нормалним
условима?
18,061023 атома
1,5 атома
3 атома
6,021023 атома
36. Израчунати количину молекула водоника у 20 dm3 водоника при
нормалним условима.
0,89 mol молекула
0,891023 молекула
201023 молекула
20 mol молекула
37. Израчунати количину молекула азота у 20 dm3 ваздуха при нормалним
условима.
0,89 mol молекула
0,891023 молекула
0,71023 молекула
0,7 mol молекула
38. Колико се молова сребро-хлорида може добити дејством
хлороводоничне киселине на раствор који садржи 50 g сребро-нитрата
(написати једначину)?
Ar(Ag)=107,8 Ar(N)=14,0 Ar(O)=16,0
Ar(Cl)=35,5
121,8 молова
0,29 молова
0,291023 молова
50 молова
39. Одредити масени удео (у процентима) гвожђе (II)-сулфата у раствору
добијеном растварањем 41,8 g FeSO 4x7H2O у 58,3 g воде.
Ar(Fe)=55,85 Ar(S)=32,0 Ar(O)=16,0 Ar(H)=1,0
22,84%
151,85%
41,8%
7,59%
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40. Који је процентни састав калцијум-бромида?
Ar(Ca)=40,0; Ar(Br)=80,0
20% калцијума, 80% брома
33,33% калцијума, 66,66% брома
40% калцијума, 80% брома
25% калцијума, 75% брома
41. У ком масеном односу се једине водоник и кисеоник када граде молекул
воде?
Ar(H)=1,00 ; Ar(O)=16,00
1:16
1:2
1:8
1:4
42. Одредити релативну молекулску масу гвожђе(III)-оксида ако су:
Ar (Fe)=55,85 i Ar (O)=16,00.
183,55
159,7
71,85
103,85
43. Бели фосфор састоји се од молекула R4. Колико мол молекула белог
фосфора треба узети да би се добило 15,0 g те супстанце?
Ar(P)=30,97
151023 mol молекула
0,48 mol молекула
0,12 mol молекула
60 mol молекула
44. У којем од наведених оксида масени удео азота износи 30,4%?
Ar(N)=14,0 Ar(O)=16,0
N2O
NO2
N2O3
N2O5
45. Колико је молова жива(II)-оксида (HgО) потребно за добијање 44,8 dm3
кисеоника према реакцији:
2HgО2Hg+О2
2 мола
4 мола
41023 молова
3 мола
Београдска политехника
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46. Колико је грама кисеоника потребно за сагоревање 20 g угљеника према
реакцији:
C + O2(g)  CO2(g)
Ar(C)=12,0 Ar(O)=16,0
40 g
53,33 g
24 g
36 g
47. Како повећање укупног притиска гасне смеше утиче на стање равнотеже
реакције:
N2+3H2  2NH3 ?
48. У ком смеру се помера равнотежа реакције:
2HI (g)  H2(g) + I2(g)
ако се повећа концентрација водоника?
49. Да ли ће се при загревању равнотежног система
2NO2 (g)  N2O4 (g)

(H 0)

повећати или смањити равнотежна концентрација NО2?
50. Израчунати константу равнотеже следеће повратне реакције:
CO(g) + Cl2(g)




COCl2(g)

ако је у узорку гасне смеше на 100C концентрација: угљеник(II)-оксида
0,1 mol/dm3, хлора 0,2 mol/dm3 и фозгена 1,0 mol/dm3.
50
0,02
0,2
100
51. У ком смеру се помера равнотежа реакције:
COCl2(g)  CO(g) + Cl2(g)

ако се:
повећа притисак система
смањи температура
повећа концентрација хлора
повећа концентрација COCl2
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52. Дата је равнотежна реакција:
2HI (g)  H2(g) + I2(g)
Ако су под одређеним условима равнотежне концентрације:
HI = 0,6 mol/dm3 , H2 = 1,0 mol/dm3 и I2 = 0,8 mol/dm3 , константа
равнотеже износи:
2,22
22,2
1,33
0,75
53. Израчунати концентрацију хлороводоничне киселине ако 5 dm3 раствора
садржи 20 g HCl.
Ar(H)=1,00; Ar(Cl)=35,50
4,0 mol/dm3
100 mol/dm3
0,55 mol/dm3
0,11 mol/dm3
54. Израчунати колико је грама натријум-карбоната (Na2CO3) потребно за
припремање 600 cm3 раствора концентрације 0,3 mol/dm3 .
Ar(Na)=23,0; Ar(C)=12,0; Ar(O)=16,0
106 g
31,8 g
0,18 g
19,08 g
55. Колико је грама натријум-хидроксида потребно за припремање 250 cm3
20,0%-тног раствора густине 1,15 g/cm3?
Ar(Na)=23,0; Ar(H)=1,0; Ar(O)=16,0
287,5 g
57,5 g
40 g
500 g
56. Израчунати масени удео (у процентима) етанола у раствору који је
добијен мешањем 25 g етанола са 70 g воде.
Ar(C)=12,0 Ar(O)=16,0 Ar(H)=1,0
46 %
26,32%
25 %
46,6%
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57. Колико је грама натријум-сулфата и воде потребно за припремање 200 g
20%-тног раствора натријум-сулфата?
20,0 g натријум-сулфата и 180 g воде
40,0 g натријум-сулфата 160 g воде
4 g натријум-сулфата и 196 g воде
60 g натријум-сулфата и 140 g воде
58. У колико грама воде треба растворити 100 g натријум-хлорида да би се
добио 10,0%-тни раствор натријум-хлорида?
90 g
900 g
9000 g
1000 g
59. Израчунати концентрацију (у mol/dm3) раствора натријум-хидроксида који
садржи 2 g натријум-хидроксида у 250 cm3 раствора.
Ar(Na)=23,0; Ar(H)=1,0; Ar(O)=16,0
2 mol/dm3
125 mol/dm3
0,05 mol/dm3
0,2 mol/dm3
60. Раствор сумпорне киселине концентрације 0,02 mol/dm 3 садржи:
0,02 mol сумпорне киселине у 100 g раствора
0,02 mol сумпорне киселине у 100 cm3 раствора
0,02 mol сумпорне киселине у 1000 cm3 раствора
0,02 mol сумпорне киселине у 1000 cm3 воде
61. У 5,0 dm3 раствора налази се 13,5 g сумпорне киселине. Израчунати
концентрацију сумпорне киселине (у mol/dm3).
Ar(H)=1,0; Ar(O)=16,0 Ar(S)=32,0
0,14 mol/dm3
0,03 mol/dm3
2,7 mol/dm3
13,5 mol/dm3
62. Израчунати молалитет раствора натријум-хлорида који је добијен
растварањем 65 g те соли у 150 g воде.
Ar(Na)=23,0; Ar(Cl)=35,5
1,1 mol/kg
7,4 mol/kg
2,42 mol/kg
9,75103 mol/kg
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63. Колико је грама натријум-хлорида потребно за припремање 200 g
раствора молалитета 2,0 mol/kg?
Ar(Na)=23,0; Ar(Cl)=35,5
117 g
1117 g
20,95 g
209,5 g
64. Колико грама бакар(II)-сулфата је потребно за припремање 120,0 cm3
10,0%-тног раствора бакар(II)-сулфата густине 1,05 g/cm3?
Ar(Cu)=63,55 Ar(S)=32,0 Ar(O)=16,0
126 g
12,6 g
10 g
1,26 g
65. Заокружити формулу једињења у коме азот има оксидациони број +3:
NH3
HN3
NH4NO3
NaNO2
66. Заокружити формулу једињења у коме хлор има оксидациони број +5:
PCl3
KClO4
Cl2O3
Ca(ClO3)2
67. У свакој од наведених једначина подвући хемијску формулу супстанце
која је у тој реакцији оксидационо средство:
H2SO3 + 2H2S = 3S + 3H2O
5HCl + HClO3 = 3Cl2 + 3H2O
2Hg + O2 = 2HgO
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5Fe(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
68. Која од наведених једначина представља реакцију неутрализације:
SO3 +H2O H2SO4
2KClO3  2KCl + 3H2O
CaCO3  CaO + CO2
H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O
69. У ком од наведених једињења је оксидациони број мангана +7:
MnO2
Mn2O3
H2MnO4
HMnO4
Београдска политехника
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70. Одредити коефицијенте у следећим једначинама реакција оксидоредукција:
NO+KMnO4MnO2+KNO3
NO+CrCl2+HClCrCl3+N2+H2O
71. Написати да ли дата реакција представља оксидацију или редукцију:
2H+  H2 __________________
Cl2  2Cl- __________________
Sn+2  Sn+4 _________________
Cu  Cu+2 __________________
72. Које од наведених једињења у води даје хлоридне јоне?
MgCl2
CCl4
NaOCl
CHCl3
73. У ком од водених раствора следећих супстанци постоје јони S 2-?
Na2S
CS2
K2SO4
KHS
74. Заокружити хемијску формулу анхидрида азотасте киселине:
NO2
N2O3
N2O5
N2O
75. Вредност pH се користи за одређивање:
осмотског притиска раствора
концентрације H3O+ јона у раствору
оксидационе способности растворене супстанце
редукционе способности растворене супстанце
76. У слабе киселине спадају киселине:
које се слабо растварају у води
које се стајањем распадају
које имају степен јонизације мањи од 30%
које јонизацијом дају само један H3O+ јон
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77. Оксиди неметала су:
кисели
базни
неутрални
амфотерни
78. Који од наведених оксида није ни кисео, ни базан, ни амфотеран:
ZnO
PbO
MgO
CO
79. Заокружити амфотеран оксид:
MgO
ZnO
P2O5
I2O5
80. Који од наведених оксида је базни оксид:
MgO
ZnO
NO
Al2O3
81. Написати једначину реакције азот(III)-оксида са алуминијум-хидроксидом
при чему настаје неутрална со.
82. Која од наведених соли подлеже реакцији хидролизе у воденом
раствору:
KCl
NaNO3
K2SO4
NH4Cl
83. Написати једначину потпуне неутрализације алуминијум-хидроксида и
сумпорне киселине.
84. Написати хемијске формуле следећих једињења:
хром(III)-сулфита
хром(III)-сулфида
хром(III)-сулфата
хром(III)-оксида
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85. Која од наведених соли не хидролизује у воденом раствору:
KCN
CH3COONa
K2CO3
Na2SO4
86. Масени удео соли у морској води је 3,5%. Колико грама соли заостаје
након упаравања 5 kg морске воде?
175 g
17,5 g
350 g
17,5 kg
87. Колико се азота (у m3) може добити фракционом дестилацијом 500 m3
течног ваздуха при нормалним условима?
250 m3
390 m3
125 m3
75 m3
88. Одредити коефицијенте у једначини оксидо-редукције између азотне
киселине и бакра:
Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + H2O + NO
89. Израчунати запремину ваздуха (у m3) потребну за добијање 4500 dm3
кисеоника.
21,4 m3
214,2 m3
2,14 m3
15,3 m3
90. Одредити коефицијенте у следећој реакцији оксидо-редукције која се
примењује за лабораторијско добијање хлора:
MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O
91. Озон је:
племенити гас
изотоп кисеоника
алотропска модификација кисеоника
оксид
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92. Енергија потребна да се ковалентна веза раскине у два фрагмента од
којих сваки носи по један електрон из те везе назива се:
јонизациона енергија
енергија везе
афинитет према електрону
енергија хемијске реакције
93. У молекулима алкана угљеникови атоми су међусобно повезани:
простим -везама
јонским везама
двоструким везама
троструким везама
94. Молекулске масе n-хексана и 2-метилпентана разликују се за:
24
14
исте су
6
95. Производи потпуног сагоревања алкана су:
угљен(IV)-оксид и угљен(II)-оксид
угљен(IV)-оксид и вода
угљен(IV)-оксид и метан
угљеник и вода
96. Колики је масени удео водоника у n-бутану?
Ar(C)=12,0 Ar(H)=1,0
17,24%
27,24%
14,29%
50,0%
97. Колико секундарних C-атома садржи молекул 2-метил-4-етилхексана:
2
3
4
5
98. Колико изомера има бутан?
1
2
3
4
99. Написати реакцију сагоревања метана.
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100. Према IUPAC-овој номенклатури имена алкена завршавају се:
eн
он
ин
ал
101. Угљеникови атоми који су међусобно повезани двоструким везама су:
sp2- хибридизовани
sp-хибридизовани
нехибридизовани
sp3 хибридизовани
102. Реакција молекула брома са пропеном је:
супституција
хидратација
адиција
неутрализација
103. Заокружити према IUPAC-овој номенклатури назив једињења следеће
формуле:
H3C  CH  CH = CH2

CH3
3-метил-2-бутен
3-метил-1-бутен
2-метил-3-бутен
2-метил-2-бутен
104. Угљоводоници чија су имена према IUPAC-овој номенклатури 2-метил4-етил-3-изопропилхексан и 2-метил-4-етил-3-изопропил-1-хексен
припадају:
алканима и алкенима
алканима и алкинима
алкенима
алкенима и алкинима
105. Адицијом јодоводоника на пропен добија се:
1-јод-пропан
3-јод-пропан
2-јод-пропан
2,2-дијод-пропан
106. Адицијом брома на пропен добија се:
1,1-дибромпропан
1,2-дибромпропен
1,2-дибромпропан
1,1-дибромпропен
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107. Заменом једног или више водоникових атома у молекулима
угљоводоника атомима халогена настају:
хлориди киселина
алкил- и арил- халогениди
алкени
алкини
108. На собној температури раствор калијум-перманганата може бити
обезбојен:
етаном
бензеном
пропеном
пропаном
109. Адицијом воде на 2-метилпропен настаје:
2-метил-1-пропанол
1,2-пропандиол
2-метил-2-пропанол
1,3-пропандиол
110. Једињење 2-метилпропен настаје дехидратацијом:
2-бутанола
1,2-пропандиола
2-метил-2-бутанола
2-метил-2-пропанола
111.

Цис- и транс- изомери постоје код:
бензена
етена
пропена
2-бутена

112.

Адицијом сумпорне киселине на 2-метил-1-бутен и хидролизом
добијеног производа настаје:
2-метил-2-бутанол
2-метил-бутанал
бутанон
пропен

113.

Колико је грама водоника потребно за потпуну хидрогенизацију 3,5
mola бензена (написати реакцију хидрогенизације)?
Ar(H)=1,0
6g
3,5 g
61023 g
21 g
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114.

Угљоводоник бензен спада у:
алкане
алкене
ароматичне угљоводонике
цикличне угљоводонике

115.

Који тип хибридизације постоји код C-атома у молекулу бензена?
sp2- хибридизација
sp-хибридизација
нехибридизовани C атоми
sp3 хибридизација

116.

Шта представља круг који се налази у структури бензеновог прстенa?
шест двоструких веза
шест простих веза
хибрид две резонантне структуре бензена
шест -веза

117.

Реакција нитровања бензена је:
супституција
адиција
полимеризација
оксидација

118.

У зависности од врсте угљениковог атома за који је везан атом
халогеног елемента, алкил-халогениди могу бити:
примарни и секундарни
примарни, секундарни и терцијарни
примарни и само примарни
засићени и незасићени

119.

Оксидацијом метилбензена помоћу јаких оксидационих средстава
настаје:
мравља киселина
бензен
бензоева киселина
хексан

120.

Алкил-халогенид 2-бром-2-метил-пропан припада:
примарним алкил-халогенидима
секундарним алкил-халогенидима
терцијарним алкил-халогенидима
није халогенид

121.

Једињење 1,3-дибромбензен је:
алкил-халогенид
арил-халогенид
хлорид киселине
дериват киселине
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122.

Једињење 2-метил-2-пропанол је:
примарни алкохол
секундарни алкохол
терцијарни алкохол
није алкохол

123.

Једињење 1,2-пропандиол је:
монохидроксилни алкохол
дихидроксилни алкохол
фенол
диен

124.

Редукцијом пропанона са елементарним натријумом у алкохолу добија
се:
пропен
пропанал
2-пропанол
пропан

125.

Израчунати запремину пропена који се добија при нормалним
условима дехидратацијом 50 g 2-пропанола у присуству сумпорне
киселине.
Ar(C)=12,0 Ar(H)=1,0 Ar(O)=16,0
22,4 dm3
18,67 dm3
44,8 dm3
36,3 dm3

126.

Заокружити једињење које настаје редукцијом етанала:
CH3 CH3
CH3COOH
CH3CH2OH
CH3OH

127.

Феноли су једињења која испољавају:
кисели карактер
алкални карактер
амфотерни карактер
неутралан карактер

128. У реакцијама халогеновања, нитровања и сулфоновања фенола
супституција се врши у:
мета положају
мета и пара положају
орто и пара положају
орто и мета положају
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129.

Оксидацијом 2-бутанола добија се:
бутен
бутанон
1-бутанол
Бутан

130.

Алкохоли могу градити водоничну везу са:
водом
алканима
алдехидом
кетоном

131.

Функционална група алдехида и кетона назива се:
хидроксилна група
карбонилна група
карбоксилна група
алдехидна група

132.

У реакцији етанола са сумпорном киселином на 140C настаје:
алдехид
етар
естар
анхидрид

133.

Да би се из 1-пропанола добио пропен, на полазно једињење треба
деловати са:
алкохолним раствором натријум-хидроксида
концентрованом сумпорном киселином на повишеној
температури
воденим раствором натријум-хидроксида
калијум-хидроксидом

134.

Колико је молова етанола потребно за естерификацију 15,0 g
бензоеве киселине?
Ar(C)=12,0 Ar(H)=1,0 Ar(O)=16,0
15
0,14
0,12
3,5

135.

Терцијарни алкохоли оксидацијом под контролисаним условима
граде:
карбоксилне киселине
етре
кетоне
не оксидују се
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136.

Који алкохол оксидацијом даје 2-метилпропанску киселину?
2-метил-1-пропанол
2-метил-2-пропанол
1-пропанол
2-пропанол

137.

Једињење чија је формула CH3-O-CH2-CH3 je:
кетон
етар
алкохол
алдехид

138.

Написати хемијске формуле:
етанала
пропанона

139.

Естри су производи реакције алкохола са:
алдехидима
кетонима
карбоксилним киселинама
етрима

140.

Оксидацијом 2-бутанола настаје:
кетон
алдехид
естар
анхидрид

141.

У реакцији сребрног огледала долази до:
редукције јона сребра
оксидације јона сребра
редукције алдехидне групе
дехидратације алдехида

142.

У реакцији алдехида са Фелинговим раствором долази до:
редукције алдехидне групе
оксидације бакар(II)-јона
оксидације бакар(I)-јона
редукције бакар(II)-јона

143.

Означити једињење које редукује Фелингов реагенс:
пропанон
пропанол
пропанал
пропан
Београдска политехника
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144.

Која количина сирћетне киселине је потребна за добијање 20,0 g
етилестра сирћетне киселине?
Ar(C)=12,0 Ar(H)=1,0 Ar(O)=16,0
0,23 molova
15,6 g
20 molova
0,26 molova

145.

Које две масне киселине спадају у засићене киселине?
стеаринска и палмитинска киселина
линолна и стеаринска киселина
олеинска и палмитинска киселина
линолеинска и олеинска киселина

146.

Масти и уља су:
етри
естри
анхидриди
амиди

147.

Реакцијом анхидрида карбоксилне киселине и амонијака настаје:
естар
амид
кетон
амин

148.

Инвертни шећер је смеша:
глукозе и галактозе
глукозе и фруктозе
глукозе и манозе
галактозе и фруктозе

149.

Хидролизом протеина добијају се:
алкохоли и феноли
глукоза и фруктоза
амино киселине
естри

150.

Сахароза спада у групу:
редукујућих дисахарида
моносахарида
полисахарида
нередукујућих дисахарида
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7.1. РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ ХЕМИЈЕ
(за број питања са звездицом погледати решење у наставку табеле на
следећој страни!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

b
c
a
d
a
b
c
a
a
a
b
c
b
b
c
a
d
c
c
b
a
c
d
d
c
d
c
b
b
b

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

а
a
б
b
a
a
d
b
a
a
c
b
c
b
b
b
*
*
*
a
*
a
d
d
b
b
b
b
d
c

61. b
62. b
63. c
64. b
65. d
66. d
67. *
68. d
69. d
70. *
71. *
72. a
73. a
74. b
75. b
76. c
77. а
78. d
79. б
80. a
81. *
82. d
83. *
84. *
85. d
86. a
87. b
88. *
89. a
90. *
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91. c
92. b
93. a
94. c
95. b
96. a
97. b
98. б
99. *
100. a
101. a
102. c
103. b
104. a
105. c
106. c
107. b
108. c
109. c
110. d
111. d
112. a
113. d *
114. c
115. a
116. c
117. a
118. b
119. c
120. c

121. b
122. c
123. b
124. c
125. b
126. ц
127. a
128. c
129. b
130. a
131. b
132. c
133. b
134. c
135. d
136. a
137. b
138. *
139. c
140 a
141. a
142. d
143. c
144. a
145. а
146. b
147. b
148. b
149. c
150. d
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47. повећањем укупног притиска равнотежа се помера у смеру синтезе
амонијака
48. повећањем концентрације водоника равнотежа реакције се помера у
смеру синтезе HI
49. повећава се
51. a. у лево; b. у десно; c. у лево; д. у десно
67. a. H2SO3 + 2H2S = 3S + 3H2O
b. 5HCl + HClO3 = 3Cl2 + 3H2O
c. 2Hg + O2 = 2HgO
d. 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5Fe(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
70. a. NO + KMnO4  MnO2 + KNO3
b. 2NO + 4CrCl2 + 4HCl  4CrCl3 + N2 + 2H2O
71. a. редукција; b. редукција; c. оксидација; d. оксидација
81. 3N2O3 + 2Al(OH)3  2Al(NO2)3 + 3H2O
83. 2Al(OH)3 + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 6H2O
84. a. Cr2(SO3)3 b. Cr2S3 c. Cr2(SO4)3 d. Cr2O3
88. 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO
90. MnO2 + 4HCl  MnCl2 +Cl2 + 2H2O
99. CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
3H2
Pt

113.
138. a. CH3CHO; b. (CH3)2CO
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8. TЕСТ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ
Поштовани будући студенти,
Пред вама је поглавље са 160 питања од којих ће се 20 наћи на
пријемном испиту из информатике. Задаци су готово идентични као и на
пријемном, али су могуће различите комбинације одговора. На располагању
имате 3 сата за решавање овог теста и ако на сва питања одговорите тачно,
можете освојити максималних 40 поена.
Питања за пријемни испит из информатике састављена су тако да
обухвате различите области рачунарства:
 хардвер рачунара,
 оперативни систем Windows и
 програме из групе MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint).
На питања одговарате заокруживањем слова испред тачног одговора.
Поједина питања садрже више тачних одговора и она ће бити јасно
назначена. На остала питања кандидат одговара заокруживањем само једног
одговора. За свако тачно одговорено питање освајате по 2 поена. Код
питања са више тачних одговора, делимичан одговор бодоваће се са једним
поеном. Ако кандидат поред једног тачног заокружи и један нетачан одговор,
питање се поништава. Ако заокружи два тачна и један нетачан, одговор се
третира као делимичан и доноси 1 поен, а 1 тачан и 1 нетачан се
поништавају. Негативни поени постоје само унутар питања са више тачних
одговора, и не преносе се на друга питања.
Преглед тачних одговора дат је у табели на крају поглавља.
На испиту је забрањено користити мобилни телефон, недозвољена
помоћна средства и разговор са другим кандидатом. Са собом је потребно
да имате важећу легитимацију и хемијску оловку, а препоручујемо да
понесете и обичну графитну оловку са којом можете да се служите уколико
нисте сасвим сигурни у Ваш одговор. При оцењивању у обзир ће се узимати
само питања чији је одговор заокружен мастилом.
На тржишту постоји мноштво литературе која ће Вам помоћи да се
брзо, лако и ефикасно припремите за овај тест. Што се припреме тиче,
препоручујемо уџбенике и практикуме који се користе у прва два разреда
гимназија, средњих техничких и економских школа. Осим тога, можете
користити и књиге различитих издавача, као на пример издања CET Co из
едиције „Корак по корак“, Компјутер библиотеке из Чачка и других. Такође,
врло квалитетан и обиман извор информација пружа Вам HELP систем сваке
од наведених програмских целина.
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Хардвер и оперативни систем
1.

1 MB је:
212 KB
210 KB
28 KB
26 KB

2.

1 KB је:
1000 byte
1016 byte
1024 byte
1048 byte
1096 byte

3.

Улазни уређаји за рачунар су (више одговора):
Монитор
Миш
Процесор
Тастатура
Меморија

4.

Излазни уређаји за рачунар су (више одговора):
Монитор
Штампач
Процесор
Скенер
Плотер

5.

Која је једна од основних улога BIOS-а у рачунару?
штити рачунар од пада напона струјне мреже
контролише да ли је софтвер на рачунару легалан
спроводи тестове исправности рачунара по његовом
укључивању
памти и одржава тачно време и датум
контролише приступ корисника рачунару

6.

Ког типа је CMOS меморија, чији садржај се одржава помоћу мале
дуготрајне батерије у рачунару?
Random Access Memory
Read Access Memory
Read Again Memory
Random Only Memory
Read Only Memory
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7.

Који део рачунара спроводи неколико једноставних тестова
исправности хардвера, одмах по његовом укључивању?
CMOS
BIOS
CPU
CISC
CHIFTEC

8.

Како се зове меморија у којој се чувају основни подаци о
компонентама рачунара и памти време и датум?
CMOS
BIOS
SDRAM
“кеш” меморија
DDR

9.

Према начину приступа, меморију делимо на:
магнетну и оптичку
RAM i ROM
спољашњу и унутрашњу
хард и флопи
брзу и спору

10.

Шта означава појам 52x на савременом CD-ROM уређају?
брзину обртања диска
брзину трансфера података
брзину приступа подацима
смештајни капацитет диска
број конектора на каблу за повезивање са матичном плочом

11.

Скраћеница DVD означава:
Digital Video Disc
Data Versatile Disc
Disney Video Disc
Digital Versatile Disc
Data Video Disc

12.

Улога ласера у ласерском штампачу је
да истопи прашкасто мастило (тонер) на ваљку
да наелектрише површину фотоосетљивог ваљка
да загреје папир
да „слепи” тонер са папиром на местима отиска
да истопи места на металном слоју ваљка и тако направи
контраотисак
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13.

Ширина магистрале података микропроцесора (обично једнака
дужини процесорске речи) значајно утиче на перформансе рачунара,
а означава:
количину информација коју процесор може у исто време да
обради
количину информација коју процесор може да обради у
времену од једне милисекунде
количину информација коју процесор може да обради у
времену од једне секунде
количину информација коју процесор може да пренесе ка
радној меморији
количина информација коју процесор може да упише у “кеш”
меморију

14.

Ширина магистрале података микропроцесора се изражава у:
Бајтима
Битима
Килобајтима
Килобитима
Мегахерцима

15.

Ширина магистрале података савремених микропроцесора је:
64 bajta
64 Mbita
64 bita
64 MHz
0,64 inča
0,64 mm

16.

Магнетна меморија је:
Касета, CD, фопи дискета
Стример трака, флопи дискета, CD
Хард диск, стример трака, DVD
Хард диск, стример трака, касета
DVD, хард диск, флопи дискета, касета

17.

Максимална количина информација која може да се ускладишти на
једностраном, једнослојном DVD је:
7.3 GB
650 MB
700 MB
1.8 GB
4.7 GB
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18.

Колика је максимална количина информација која може да се
складиштити на CD-у?
4.7 Gb
700 Mb
120 Mb
1.4 Mb
1.2 Mb

19.

Како се мери величина екрана?
Тачкама по инчу мерено дијагонално од једног до другог угла.
Инчима мерено попреко дуж хоризонталне ивице.
Инчима мерено по дијагонали од једног до другог угла.
Пикселима мерено попреко дуж вертикалне ивице.
Пикселима мерено дијагонално од једног до другог угла.

20.

DVD диск може да буде двослојан. Како се врши читање оба слоја?
Променом стране диска
Променом брзине обртања диска
Променом смера обртања диска
Променом таласне дужине ласерског зрака за очитавање
Поменом фокуса ласера за очитавање

21.

Како се рангирају CD-ROM уређаји за персоналне рачунаре?
По брзини обртања
По брзини трансфера података
По брзини приступа
По пречнику диска
По смештајном капацитету

22.

Брзина освежавања екрана мери се у:
Hz
KHz
MHz
GHz

23.

Да ли је ROM меморија предвиђена да се користи од стране
корисника?
ДА
НЕ
Зависи од подешавања

24.

Како су подаци организовани на хард диску?
Сегменти, стазе и лукови
Жљебови, лукови и тангенте
Цилиндри, стазе и сектори
Цилиндри, секције и жљебови
Конуси, сектори и жљебови
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25.

Опште посматрано, који од меморијских уређаја може да ускладишти
највише информација?
Хард диск
Blu-ray диск
CD-ROM
DVD-ROM
DVD-ROM DL (Dual Layer)

26.

Колико сектора сачињава један кластер на хард диску ?
1024
512
Зависи од брзине приступа
Зависи од величине партиције
Зависи од величине хард диска

27.

Који од наведених одговора спадају у оптичку меморију: (више
одговора)
Дискета
Хард диск
Flash диск
CD-R/RW
DVD-R/RW

28.

Виртуелна меморија је појам који означава:
део радне меморије који није доступан кориснику
количина радне меморје која се може доградити на матичној плочи
део радне меморије који оперативни систем направи на хард
диску
део меморије која је уграђена уз процесор, па је процесор
користи уместо радне меморије
меморија која се може прикључити на рачунар (USB стик,
екстерни хард диск и сл.)

29.

Имате неколико датотека снимљених на USB меморијском стику.
Када форматирате тај стик, шта ће бити са датотекама?
Биће избрисане, а сви подаци ће бити преписани у само једну
датотеку
Биће неповратно избрисане
Биће избрисане, али могу да се врате из Recycle Bin-a
Остаће на стику, само ће бити поређане по абецедном реду
Остаће на стику, у неизмењеном облику

30.

Да бисте у програму Windows Explorer сортирали датотеке по датуму
модификовања, прво морате активирати:
View > Thumbnails
View > Thiles
View > Icons
View > List
View > Details
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31.

Чему служи Clipboard?
за прављење пречица (shortcut) на Desktop-у
за размену електронских порука међу корисницима у локалној
мрежи
за размену података између програма
за прављење видео клипова
за добијање информација о стању оперативног система

32.

Које три команде у оперативном систему Windows служе за рад са
Clipboard-ом?
File, Edit, View
Move, Rename, Share
Move, Copy, Paste
Cut, Copy, Paste
New, Open, Save

33.

На слици је приказан садржај једног фолдера. Неке датотеке у
фолдеру су селектоване. Како је извршено селектовање ових
датотека:
леви клик на прву, а затим CTRL + леви
клик на последњу
леви клик на прву, а затим SHIFT + леви
клик на последњу
леви клик на прву, а затим SHIFT + десни
клик на последњу
десни клик на прву, а затим SHIFT + леви
клик на последњу
леви клик на прву, а затим CTRL + десни
клик на последњу

34.

На слици је приказан садржај једног фолдера.
Неке датотеке у фолдеру су селектоване. Како је извршено
селектовање ових датотека:
леви клик на прву, а затим CTRL + леви
клик на остале
леви клик на прву, а затим SHIFT + леви
клик на остале
леви клик на прву, а затим CTRL + десни
клик на остале
десни клик на прву, а затим SHIFT + леви
клик на остале
десни клик на прву, а затим CTRL + десни
клик на остале

35.

Да ли име датотеке у опертивном систему
Windows МОРА имати дефинисану екстензију да би оперативни
систем препознао о ком типу датотеке је реч?
да
не, у Windows-у за то служе иконице различитих облика
Београдска политехника
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36.

Који програм у оперативном систему Windows обезбеђују
организовање података на рачунару и манипулацију са датотекама и
фолдерима?
Control Panel
My Computer
Windows Explorer
Windows Navigator
Desktop

37.

Најмања групација података који чине самосталну целину је:
Датотека
Фолдер
Директоријум
Десктоп
Икона

38.

На хард диску се налази фолдер и у њему више датотека. Фолдер и
датотеке у њему више нису потребни. Која од понуђених операција
НЕЋЕ обрисати фолдер ни датотеке у њему?
Десни клик на фолдер, затим Delete
Двоклик на фолдер, затим Delete
Клик на фолдер, затим притиснути тастер Delete
Левим тастером миша превући фолдер у Recycle Bin
Клик на фолдер затим изабрати File > Delete

39.

Шта је задатак системске апликације Disk Defragmenter?
Да форматира хард диск
Да пресложи податке на диску
Да испита исправност записа података на диску
Да избрише сегменте, тј. партиције на диску
Да пресложи системске датотеке

40.

Када уочите овакав дијалог на екрану, сигурно је у току (више
одговора):

Брисање датотека
Копирање датотека
Премештање датотека
Слање e-mail-а са pdf датотеком у прилогу (attachment)
Слање факса
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41.

Како се копира и наноси (Copy – Paste) текст из једног документа у
други?
Селектујете текст, притиснете Ctrl+P, затим пређете на другу
локацију и притиснете Ctrl+V
Селектујете текст, притиснете Ctrl+X, затим пређете на другу
локацију и притиснете Ctrl+C
Селектујете текст, притиснете Ctrl+C, затим пређете на другу
локацију и притиснете Ctrl+V
Селектујете текст, притиснете Ctrl+V, затим пређете на другу
локацију и притиснете Ctrl+P
Селектујете текст, притиснете Ctrl+C, затим пређете на другу
локацију и притиснете Ctrl+P

42.

Насловна линија прозора у Windows окружењу назива се:
Tool bar
Menu bar
Task bar
Title bar
Name bar

43.

Који тастер у насловној линији прозора Windows програма омогућава
да тај прозор прекрије цео десктоп (максимизира)?

44.

Када хоћете да форматирате USB стик, онда ...
он мора бити празан, тј. не сме ништа бити снимљено на њему
он мора имати наснимљену бар једну датотеку, тј. не сме бити
празан
није битно да ли има или нема нешто снимљено на њему
може имати само системске датотеке, али не и датотеке са
другим подацима

45.

Чему служе фолдери?
да олакшају копирање података
да омогуће организовање сродних података на рачунару
да отежају нежељено брисање података
да смање потребан простор за податке на хард диску
да компресују податке

46.

Која од следећих пречица омогућава да се обрише датотека без
слања у Recycle Bin?
Ctrl+Shift+Del
Alt+Del
Ctrl+Del
Alt+Ctrl+Del
Shift+Del
Београдска политехника
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47.

Пречице на десктопу (енглески назив Shortcuts) се визуeлно
разликују од осталих иконица по:
Боји
Димензији
Називу испод иконице
Уоквиреној стрелици у доњем левом углу иконице
Уопште се не разликују

48.

Команда за истовремено приказивање више отворених прозора на
Desktopu је:
Tile Windows
Arrange Windows
Split Windows
Cascade Windows
Show Windows

49.

Прозор на Desktopu приказује садржај неког фолдера. Који је
најбржи начин да се селектују све датотеке у отвореном фолдеру?
(више одговора)
File > Select All
Edit > Select All
Ctrl+A
Shift+A
Ctrl+Shift+A

50.

Да ли се може померати стрелица курсора по површини Desktop-а
без употребе миша?
не, то се ради само померањем миша
да, тастерима са стрелицама
да, тастерима са стрелицама уз притиснут CTRL
да, тастерима са стрелицама уз притиснут SHIFT
да, тастерима са стрелицама уз притиснут ALT
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MS Word 2007
51.

Која од наредби није понуђена након притиска на MS Office дугме у
Word-у ?
Print.
Send.
Exit.
Close.
Open.

52.

Дугме
се појављује
на картици Home.
након притиска на MS Office дугме.
на картици Review.
у палети алата Quick Access .
на картици Insert.

53.

Који од наведених режима приказује на екрану активну страницу
документа, без командне траке?
Reading Layout.
Print Layout.
Full Screen Reading.
Outline.
Draft

54.

У режиму приказа Print Layout, могуће је видети
све странице документа.
само тренутно активну страницу.
само страницу на којој је садржај.
само прву страницу документа.

55.

Да ли је у режиму приказа Print Preview, могуће вршити измене
документa ?
Да.
Не.
Зависи од поставки штампача.
Само над табелом садржаја.
Зависи од оперативног система.

56.

На слици је део Word–ове картице
Page Layout.
Home.
Paragraph.
Insert.
View
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57.

На слици је део Word–ове картице
Home.
References.
Page Layout.
View.
Insert

58.

Које дугме није присутнo у групи наредби Editing на картици Home ?
Find.
Replace.
Go to.
Select.
Paste.

59.

Дугме на слици
постоји на картици Table.
постоји на картици Insert.
постоји на картици View.
не постоји у Word-у.
постоји на картици Home.

60.

Дугме на слици
постоји на картици Home.
постоји на картици View.
се појављује након притиска на Office дугме.
постоји на картици Insert.
не постоји у Word-у.

61.

На којој картици се укључују заглавља и подножја (Headers / Footers)
у Word-у ?
Home.
View.
Page Layout.
Insert.
Header

62.

Намена секције Headers / Footers у Word документу је
обезбеђивање различитог изгледа страница.
израда различитих страница за различита поглавља.
обезбеђивање различитих стилова за сваки наслов поглавља.
постављање исте информације на врху и на дну више
страница.
дефинисање маргина у документу
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63.

Садржај Clipboard-a у Word-у
није могуће видети.
се може видети уз помоћ наредбе Clipboard са картице View.
се може видети након притиска на Dialog Box дугме групе
наредби Clipboard на картици Home командне траке.
се може видети након притиска на дугме Clipboard на картици
View.
jе увек празан.

64.

Која је разлика између тастера Таб и дугмета Increase Indent?
a. Таб увлачи само прву линију пасуса, a Increase Indent увлачи
цео пасус.
b. Таб увлачи цео пасус, a Increase Indent увлачи само прву
линију пасуса.
c. Таб повећава величину прореда у пасусу, a Increase Indent
увлачи садржај целе странице документа.
d. Таб увлачи прву линију пасуса, a Increase Indent повећава
величину прореда у пасусу.
e. Не постоји разлика.

65.

Који симбол означава крај пасуса, када је укључено дугме Show/Hide?
a. ◄
b. →
c. ¶
d. ¬
e. *

66.

Која од наредби са слике се прво користи да би се селектовани
пасус преместио на другу локацију?
a. Прва.
b. Друга.
c. Трећа.
d. Друга или трећа.
e. Ниједна.

67.

Који од понуђених одговора није метод помоћу којег се селектовани
текст копира и лепи ?
a. Десни клик, затим Copy, десни клик, па затим Paste.
b. Повлачење миша уз притиснут тастер Alt.
c. Повлачење миша уз притиснут тастер Ctrl.
d. Клик на Copy, па затим клик на Paste.
e. Клик на Ctrl+C, па затим клик на Ctrl+V.

68.

Након притиска на дугме на слици појављују се опције:
a. Margins, Columns.
b. Normal, Wide.
c. Letter, A4, A5.
d. Portrait, Landscape.
e. Vertical, Horizontal.
Београдска политехника
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69.

Копирање фонта, као и форматирања пасуса из једног дела у други
део документа могуће је
a. командом Copy Format, а затим Paste Format.
b. употребом дугмета Format Painter из групе наредби Clipboard.
c. комбинацијом тастера Ctrl+C, а затим Ctrl+V.
d. Не постоји могућност копирања фонта и форма- тирања пасуса
у Word-у.
e. командом Copy Paragraph, а затим Paste Format.

70.

Шта је резултат двоклика мишем унутар пасуса?
a. Реч преко које се двокликне је маркирана.
b. Појављује се дијалог за подешавање табулатора.
c. Пасус се маркира.
d. Цела страна се маркира.
e. Цеo документ се маркира.

71.

Шта је резултат троклика мишем унутар пасуса?
a. Реч преко које се трокликне је маркирана.
b. Цео документ се маркира.
c. Цела страна се маркира.
d. Појављује се дијалог за подешавање табулатора.
e. Пасус се маркира.

72.

Како се може селектовати текст у Word–у без употребе миша?
a. Никако.
b. Тастерима стрелица + тастер Page Up.
c. Тастерима стрелица + тастер Shift.
d. Тастерима стрелица + тастер Ctrl.
e. Тастерима стрелица + тастер Space.

73.

Шта се омогућава мени наредбом Columns са картице Page Layout ?
a. Oбележени текст се конвертује у табелу са више колона.
b. Oбележени текст се конвертује у Text Box, који се може
произвољно позиционирати унутар документа.
c. Цео документ или једaн његов део се форматира у
вишестубачни прелом.
d. Врши се претрага документа.
e. Oбележени текст се конвертује у слику.

74.

Која од наведених опција je понуђена при форматирању текста у
више стубаца?
a. Double Column.
b. Continuous.
c. Distribute.
d. Line Between.
e. Start new Row.
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75.

Које од наведених дугмади се може употребити за промену величине
фонта у селектованом тексту?
a. Subscript.
b. Superscript.
c. Change Case.
d. Shrink Font.
e. Strikethrough

76.

Цифра 3, у формули x2=а3 je форматирана уз помоћ дугмета
a. Subscript.
b. Grow Font.
c. Change Case.
d. Shrink Font.
e. Superscript.

77.

Који ефекти су примењени на следећи текст:
The quick brown fox jumped ?
Outline,Bold.
Strikethrough, Italic.
Underline, Italic.
Engrave, Bold.
Bold, Italic.

78.

Који од понуђених одговора садржи називе три фонта?
a. Arial, Tahoma, Latin.
b. Times New Roman, Latin, Cyrilic.
c. Verdana, Arial, Courier New.
d. Tahoma, Cyrilic, Arial.
e. Times New Roman, Tahoma, English.

79.

Шта је резултат наредбе Page Break са картице Insert у Word-у?
a. Задаје се инструкција штампачу да штампа следећу страну.
b. Поставља се позиција на којој се једна страна завршава, а
друга почиње.
c. Поставља се позиција где се прекида текст и прелази се на
нови пасус.
d. Дели се страница хоризонтално на два дела.
e. Дели се страница вертикално на два дела.

80.

Template је
a. унапред дизајниран шаблон за креирање типских Word
докумената.
b. врста боје позадине Word докумената.
c. скуп ауторизованих корекција правописа.
d. формат документа креираног у програму MS Word 2007.
e. врста фонта.
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81.

Након притиска на MS Office дугме насловна страна факса се може
израдити уз помоћ шаблона на следећи начин:
a. дугме New, па Blank Document.
b. дугме New, па Installed Templates.
c. дугме Publish, па Templates.
d. дугме Publish, па опција Fax.
e. дугме Publish, па Blank Document.

82.

Резултат пречице Ctrl+A са тастатуре, у програму Word је
a. селекција читавог текста у документу.
b. прелазак на следећу страну.
c. промена боје фонта.
d. уметање симбола @.
e. уметање слова A.

83.

Резултат пречице Ctrl+B са тастатуре, у програму Word је
a. конверзија текста у исти фонт веће висине.
b. постављање линије прекида (Line Break).
c. форматирање селектованог текста као Bold.
d. активирање дијалога Format►Borders and Shading.
e. уметање слова B.

84.

Која од пречица са тастатуре поништава последњу операцију ?
a. Ctrl+U.
b. Ctrl+V.
c. Ctrl+Y.
d. Ctrl+Spacebar.
e. Ctrl+Z.

85.

Којом пречицом са тастатуре се врши поравнавање текста по
средини стране ?
a. Ctrl+Е.
b. Ctrl+C.
c. Ctrl+L.
d. Ctrl+R.
e. Ctrl+Z.

86.

На сликама су иконице са следећа два дугмета:
a. Protect и Symbol.
b. Hyperlink и Symbol.
c. Internet и Equation.
d. Link и Equation.
e. Hyperlink и Equation.

87.

Уметање слике у документ је могуће уз помоћ Word–ове наредбе
a. Insert Picture са картице Home.
b. Picture са картице Insert.
c. Insert Picture са картице View.
d. Picture са картице Page Layout.
e. Insert Picture са картице Picture.
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88.

На који начин је могуће променити величину слике, која је уметнута у
Word документ?
a. Избором опције Increase Size/Decrease Size из контекстног
менија слике.
b. Уношењем вредности за висину и ширину слике у групи нареби
Size, на командној траци.
c. Наредбом Compress Pictures са картице Picture.
d. Отварањем контекстног менија слике и затим, избором опције
Picture Size.
e. Није могуће променити величину слике.

89.

Који од исказа је тачан, ако је укључе- на опција Lock aspect ratio
унутар дијалога Size из контекстног менија слике?
a. Задржава се величина слике.
b. Задржава се однос висине и ширине слике.
c. Закључава се позиција слике.
d. Онемогућава се ротација слике.
e. Онемогућава се копирање слике.

90.

Једноставни облици (Shapes) се у Word документ могу уметнути са
картице Insert из групе наредби
a. Symbols.
b. Illustrations.
c. Object.
d. Picture.
e. Text.

91.

Уз помоћ дугмета
са картице Home командне траке Word–а
могуће је
a. формирање нумерисане листе у документу.
b. подешавање прореда у тексту.
c. уметање низа бројева у документ.
d. формирање ненумерисане листе у документу.
e. формирање табеле у документу.

92.

На који начин се најбрже селектује целокупна табела у Word
документу?
a. Двоклик са десне стране табеле.
b. Двоклик на ознаку End of Cell.
c. Троклик са десне стране табеле.
d. Клик на иконицу за померање табеле.
e. Двоклик са леве стране табеле.

93.

Наредбом Split Cells из контекстног менија ћелије табеле
a. селектована ћелија се дели хоризонтално на два једнака дела.
b. селектована ћелија се дели вертикално на два једнака дела.
c. селектована ћелија се може поделити на више редова и колона.
d. суседне ћелије се спајају у једну ћелију.
e. селектоване ћелије се копирају.
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94.

Наредбом Merge Cells из контекстног менија ћелија табеле
a. вертикалне ћелије се спајају у колону.
b. умећу се нове ћелије.
c. хоризонталне ћелије се спајају у ред.
d. све селектоване ћелије се спајају.
e. селектоване ћелије се копирају.

95.

На слици је приказана опција
a. Indentation из групе наредби Paragraph.
b. Indentation из групе наредби Picture.
c. Paragraph из контекстног менија ћелије у табели.
d. Cell Alignment из контекстног менија ћелије у табели.
e. Split Cells из контекстног менија ћелије.

96.

За испис целог пасуса су грешком, уместо малих, коришћена велика
слова. Уз помоћ којих наредби ова грешка може да се отклони, након
селекције пасуса?
a. Дугме Change Case, па uppercase.
b. Дугме Subscript.
c. Дугме Shrink Font.
d. Дугме Change Case, па lowercase.
e. Дугме Superscript.

97.

Најефикасније форматирање целог пасуса је могуће на следећи начин:
a. позиционирањем курсора у било којем делу пасуса, па избором
наредби из групе Paragraph са картице Home.
b. обележавањем целог пасуса, па подешавањем сваког његовог
параметра, понаособ.
c. позиционирањем курсора у било којем делу пасуса, па избором
наредби из групе Font са картице Home.
d. обележавањем целог пасуса, па клик на дугме Increase Indent
са картице Home.
e. обележавањем целог пасуса, па клик на дугме Decrease Indent
са картице Home.

98.

Дугме са картице Page Layout приказано на слици омогућава
a. уметање једноставних облика у документ.
b. подешавање ширине увлачења пасуса.
c. поравнање објеката на страници.
d. подешавање ширине маргина.
e. бојење странице.

99.

Уз помоћ дугмета са иконицом прика-заном на слици могућe је
извести
a. претраживање у тексту.
b. преглед документа пре штампања.
c. преглед документа пoсле штампања.
d. форматирање претходно обележеног пасуса.
e. увећање приказа документа.
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100.

Према делу дијалога Print, приказаном на слици
које странице документа ће бити одштампане ?
a. Све.
b. Само парне.
c. Само непарне.
d. Прва и последња.
e. Ниједна.

MS EXCEL 2007
101.

Најважнија пoзитивна особина коју имају унакрсне таблице у
програмима попут Excel–а је:
a. сва израчунавања се врше аутоматски.
b. велика сигурност података у таблицама.
c. променом података, аутоматски се ажурирају резултати
израчунавања у којима ти подаци учествују.
d. и поред промене података, сви резултати израчунавања остају
исти.
e. тачност и брзина израчунавања.

102.

Подразумевани број радних листова у новоотвореној радној књизи
се може подесити у дијалогу
a. Excel Options.
b. Format Cells.
c. Format Sheet.
d. Sheet Options.
e. Format Options.

103.

Нов радни лист се Excel–овој радној књизи може додати
a. притиском на дугме New Worksheet на картици Home командне
траке.
b. Shift+F11 комбинацијом са тастатуре.
c. наредбом Worksheet са картице Insert.
d. наредбом New Worksheet након притиска на Office дугме.
e. наредбом New Worksheet на картици View командне траке.

104.

Наредба из групе Styles, након чијег притиска се појављују опције на
слици је
a. Cell Styles.
b. Format Cells.
c. Cell Colors.
d. Condidtional.
e. Condidtional Formatting.
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105.

На који начин је могуће подесити штампање тако да се на отиску
добију и мрежне линије ћелија?
a. У дијалогу Print треба обележити опцију Gridlines.
b. Није потребно никакво подешавање.
c. Са картице View треба изабрати наредбу Gridlines.
d. У делу Gridlines на картици Page Layout треба обележити
опцију Print.
e. У дијалогу Print треба обележити опцију Lines.

106.

Приказ у којем се види плава линија око сваке стране Excel
документа која би била одштампана је
a. Page Layout.
b. Normal.
c. Page Break Preview.
d. Split View.
e. Draft.

107.

Пресек реда и колоне у Excel-овом радном листу назива се:
a. податак.
b. поље.
c. једначина.
d. ћелија.
e. лабела.

108.

Ћелија са лабелом АА4
a. се налази у пресеку колоне А и реда 4.
b. се налази у пресеку колоне А и реда А4.
c. се налази у пресеку реда АА и колоне 4.
d. се налази у пресеку колоне АА и реда 4.
e. не постоји на радном листу.

109.

Који је најлакши начин да се селектује читава колона у Excel-овој
табели ?
a. Двоклик на било коју ћелију у колони.
b. Повлачење миша од прве до последње ћелије у же-љеној
колони.
c. Клик на заглавље (heading) колоне.
d. Двоклик на леву ивицу колоне.
e. Kлик на било коју ћелију у колони.

110.

Поље Name Box у Excel–овом радном прозору приказује
a. садржај активне ћелије.
b. име активне ћелије.
c. назив фонта који се користи у активној ћелији.
d. име документа са којим се ради.
e. величину фонта који се користи у ћелији.
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111.

Ред се из Excel–овог радног листа може уклонити
a. избором читавог реда, па притиском на тастер Delete на
тастатури.
b. избором читавог реда, па наредбом Hide из контекстног менија.
c. обележавањем читавог реда, па избором наредбе Delete са
картице Home.
d. обележавањем читавог реда, па избором наредбом Delete
Row са картице Data.

112.

Све што је откуцано у формула бару активна ћелија прихвата као
свој садржај после притиска на дугме
a. Caps Lock.
b. Space.
c. Tab.
d. Insert.
e. F1.

113.

На слици су дате наредбе из групе Illustrations са Excel–ове картице
a. Home.
b. Page Layout.
c. Insert.
d. Data.
e. View.

114.

Ћелија садржи ####### ако
a. формула у њој има синтаксну грешку.
b. је прениска да би приказала број са тренутном величином
фонта.
c. је преуска да би се број приказао.
d. је извршено дељење нулом.
e. садржи број који почиње цифром 0.

115.

Опције за преламање текста унутар ћелије и за спајање више ћелија
налазе се на картици Home у групи наредби
a. Alignment.
b. Merge.
c. Wrap.
d. Styles.
e. Paragraph.

116.

На слици су три врсте графикона типа
a. Line.
b. Area.
c. Bar.
d. Pie.
e. Radar.
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117.

Део које Excel–ове картице је приказан на слици?
a. Formulas.
b. Add-Ins.
c. Insert.
d. Review.
e. Data.

118.

Део које групе наредби са картице Formulas је
приказан на слици?
a. Calculation.
b. Formula Auditing.
c. Symbol.
d. Function Library.
e. Math&Trig.

119.

Наредба Hide из контекстног менија колоне радног листа
a. уклања обележену колону из листа.
b. подешава ширину обележене колоне.
c. чини обележену колону невидљивом.
d. брише садржај обележене колоне.
e. подешава фонт у обележенoj колоне.

120.

Уз помоћ дугмета
са картице Data, низ бројева
a. се трансформише у слова.
b. се сортира у опадајућем поретку.
c. се филтрира на одређени начин.
d. се сортира у растућем поретку.
e. се брише.

121.

Стрелице које указују на међузависност ћелија, као на слици, постају
видљиве након притиска на дугме
a. AutoSum.
b. Calculate Now.
c. Trace Dependents.
d. Evaluate Formula.
e. Trace Precedents.

122.

Притиском на дугме
из групе Number на
картици Home
a. смањује се број децимала у броју.
b. повећава се број децимала у броју.
c. врши се заокруживање броја.
d. бришу се последње нуле иза зареза.
e. подешава се ширина обележене колоне.
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123.

Референца опсега, који почиње ћелијом B1 и завршава се ћелијом
G10 је:
a. B1-G10.
b. B1.G10.
c. B1..G10.
d. B1;G10.
e. B1:G10.

124.

Формула у ћелији Excel документа увек почиње симболом:
a. $
b. (
c. >
d. +
e. =

125.

Формула =B2+A3 се налази у ћелији B3. После копирања ове ћелије
у ћелију D4 резултујућа формула у ћелији D4 је:
a. =D2+C3.
b. =C3+B4.
c. =B3+А4.
d. =B2+A3.
e. =D3+C4.

126.

Формула =$C$3*D3 је у ћелији B1. После њеног копирања у ћелију
C1 резу-лтујућа формула је
a. $C$3*E3.
b. C3*E3.
c. $C$3*D3.
d. $D$3*E3.
e. ниједан од претходних одговора.

127.

Садржај ћелије А1 је 2, а ћелије А2 је 5. Ако се селектују обе и
повлачи ручица попуне све до ћелије А5, који ће бити садржај ћелија
А3, А4 и А5?
a. 2, 5, 2.
b. 5, 5, 5.
c. 8, 10, 13.
d. 8, 11, 14.
e. ниједан од претходних одговора.

128.

Функција која трансформише текст писан великим словима у текст
писан малим словима је
a. normal.
b. lower.
c. proper.
d. small.
e. subscript.
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129.

Ако је дата табела на слици, позив функције =counta(A1:B4) даје
a. 10,4.
b. 16,5.
c. 4.
d. 5.
e. 6,5.

130.

Ако је дата табела на слици, позив функције =sumif(A1:C5;">=4") даје
a. 11,5.
b. 19,5.
c. 3.
d. #NAME?
e. 0.

131.

Ако је дата табела на слици, резултат формуле
=max(B1:B5)*min(B1:B5) је
a. 11.
b. 0.
c. 24.
d. #NUM!
e. 18,3.

132.

Резултат формуле =round(2,55;1) је
a. 2,56.
b. 2.
c. 2,5.
d. 3,0.
e. 2,6.

133.

Excel–ова функција која израчунава средњу вредност својих
аргумената је
a. medium.
b. avedev.
c. median.
d. sumif.
e. average.

134.

Аргументи функције IF су
a. логички тест, вредност ако је тест тачан и вредност ако је тест
нетачан.
b. логички тест и три могуће вредности.
c. логички тест и опсег ћелија.
d. два логичка теста.
e. True и False.
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135.

Која од наведених формула са IF функцијом је правилно написана?
a. =IF(C4>=D4;C4;"Premalo";"Previse").
b. =IF(C4>=D4;"Premalo";ELSE "Previse").
c. =IF(C4>=D4;C4;"Premalo").
d. =IF(C4>=D4;C4 "Premalo").
e. =IF(C4>=D4;C4,"Premalo").

MS PowerPoint 2007
136.

MS PowerPoint је програм намењен за
a. креирање Web страница.
b. креирање и приказивање видео записа.
c. обраду текста.
d. креирање и приказивање презентација.
e. обраду табела.

137.

Део које картице из командне траке PowerPoint–а је приказан на
слици?
a. Slide Show.
b. Animations.
c. Design.
d. Transition.
e. Home.

138.

Која група наредби са картице Home PowerPoint–а је приказана на
слици?
a. Editing.
b. Format.
c. Set Up.
d. Slides.
e. Home.

139.

На који начин се може изменити презентација сачувана у формату
.pps?
a. Наредбом Convert Show to Presentation са картице Slide Show
командне траке.
b. У току представе, преласком на слајд који је потребно
кориговати и кликом на њега да би се покренуо режим Edit.
c. Покретањем PowerPoint-а, а затим отва-рањем представе као
презентације.
d. Избором опције Convert to Presentation из контекстног менија
.pps датотеке у Windows Exploreru.
e. ниједан од претходних одговора.
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140.

Како се штампају транспаренције у PowerPointu?
a. Коришћењем специјалног штампача.
b. Притиском на дугме Page Setup, па затим избо-ром величине
транспаренције.
c. Избором опције Transparency у пољу Paper Type на картици
Paper у дијалогу Print/Properties.
d. Снимањем PowerPoint презентације као тип да-тотеке
Transparency.
e. Немогуће их је штампати.

141.

Приказивање целе презентације од почетка је могуће притиском на
дугме
a. F1.
b. F2.
c. F3.
d. F4.
e. F5.

142.

Који је максималан број слајдова, по страници, када се штампају
пропратни материјали (handouts)?
a. Девет.
b. Три.
c. Четири.
d. Шест.
e. Дванаест.

143.

Да би се креирала презентација на основу шаблона, након притиска
на Office дугме треба изабрати New, па затим
a. Blank and Recent.
b. Installed Templates.
c. Installed Themes.
d. Create Templates.
e. New Blank.

144.

Приказ који је погодан за распоређивање слајдова у презентацији је
a. Notes Page.
b. Normal.
c. Slide Show.
d. Slide Sorter.
e. Draft.

145.

Распоред објеката на новом слајду (Slide Layout) приказан на слици
је
a. Comparasion.
b. Text and Two Content.
c. Two Content.
d. Two Content with Caption.
e. Two Content with Text.
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146.

Уз помоћ дугмета на слици се може дефинисати
a. анимација за дати објекат.
b. догађај при појави објекта на слајду.
c. начин преласка са слајда на слајд.
d. догађај који ће се десити при преласку миша преко објекта.
e. догађај при појави слајдa.

147.

Подешавање боје и текстуре позадине слајдова је могуће уз помоћ
групе наредби
a. Background са картице Home.
b. Background са картице View.
c. Format Background са картице Home.
d. Background са картице Design.
e. Color са картице Design.

148.

Избором којег дугмета са картице Insert се листа
као на слици може додати у слајд?
a. Shapes.
b. Smart Art.
c. Graphic List.
d. Chart.
e. Shapes.

149.

Поравнавање објеката на слајду је могуће након
избора дугмета
a. Align and Distribute са картице Insert.
b. Distribute са картице Home.
c. Align са картице Home.
d. Arrange са картице Home.
e. Align са картице Insert.

150.

Опције на слици се налазе на картици Home у групи наредби
a. Font.
b. Editing.
c. Text Box.
d. Text.
e. Paragraph.

151.

Начин преласка са слајда на слајд приказан на слици је
a. NewsFlash.
b. Cut.
c. Cover Down.
d. Push Down.
e. Dissolve.
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152.

Притиском на дугме
се
a. приказују сви слајдови.
b. приказује тренутно активан слајд.
c. приказују сви слајдови почев од слајда који се тренутно
обрађује.
d. приказују сви слајдови до слајда који се тренутно обрађује.
e. приказује први слајд у презентацији.

153.

На који начин се на слајдовима може приказати тренутно време и
датум покретања презентације?
a. Притиском на дугме Date & Time на картици Insert, па избором
опције Fixed у дијалогу Header & Footer.
b. Притиском на дугме Date & Time на картици Insert, па избором
опције Update Automatically у дијалогу Header & Footer.
c. Подешавањима у Control Panel-у.
d. Притиском на дугме Date & Time на картици Insert, па избором
опције Footer у дијалогу Header & Footer.
e. Подешавањима након притиска на MS Office дугме.

154.

Анимације се објектима на слајду могу доделити након притиска на
дугме
a. Custom Animation картице Home.
b. Animation картице View.
c. Custom Animation из контекстног менија објекта.
d. Add Animation картице Animation.
e. Custom Animation картице Animations.

155.

Објекти на слајду којима није додељена ниједна анимација
a. се појављују истовремено са слајдом.
b. се не приказују на слајду за време презента-ције.
c. се појављују на слајду после првог клика.
d. се појављују после двоструког клика.
e. не могу да постоје на слајду.

156.

На који начин се презентација може подесити тако да се након
завршетка емитује аутоматски поново од почетка?
a. Презентација се тако не може подесити.
b. Притиском на дугме Set up Slide Show на картици Slide Show,
па избором опције Loop continuously until Esc.
c. Притиском на дугме Loop continuously на картици Slide Show.
d. Притиском на дугме Custom Slide Show на картици Slide Show,
па избором опције Loop continuously.
e. Притиском на дугме Loop на картици Home.
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157.

При анимацији објеката, листа на слици се појављује након притиска
на
a. Format Object.
b. Remove.
c. Start Animation.
d. Slide Show.
e. Add Effect.

158.

Према приказаној слици анимирани објекат ће се на слајду појавити
a. на клик.
b. истовремено са другим објектом.
c. непосредно после претходног објекта.
d. истовремено са слајдом.
e. са ефектом уласка Cut.

159.

PowerPoint Help се може покренути са
a. Ctrl+H.
b. Ctrl+F.
c. F1.
d. F2.
e. F5.

160.

Која од иконица на слици представља презентацију
снимљену у PPS форамту?
a. Друга.
b. Трећа.
c. Прва.
d. Четврта.
e. Ниједна.
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8.1. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ
1. б
2. ц
3. б, д
4. а, б, е
5. ц
6. а
7. б
8. а
9. б
10. б
11. б
12. б
13. а
14. б
15. ц
16. д
17. е
18. б
19. ц
20. е
21. б
22. а
23. б
24. ц
25. а
26. д
27. д, е
28. ц
29. б
30. е
31. ц
32. д
33. б
34. а
35. a
36. ц
37. а
38. б
39. б
40. б, ц
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41. ц
42. д
43. д
44. ц
45. б
46. е
47. д
48. а
49. б, ц
50. а
51. ц
52. б
53. ц
54. а
55. а
56. а
57. е
58. ц, е
59. б
60. е
61. д
62. д
63. ц
64. а
65. ц
66. а
67. б
68. д
69. б
70. а
71. е
72. ц
73. ц
74. д
75. д
76. е
77. б
78. ц
79. б
80. а

81. б
82. а
83. ц
84. е
85. а
86. б
87. б
88. б
89. б
90. б
91. д
92. д
93. ц
94. д
95. д
96. д
97. а
98. ц
99. б
100. б
101. ц
102. а
103. б
104. а
105. д
106. ц
107. д
108. д
109. ц
110. б
111. ц
112. ц
113. ц
114. ц
115. а
116. б
117. е
118. д
119. ц
120. д
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121. е
122. б
123. е
124. е
125. е
126. а
127. д
128. б
129. ц
130. б
131. ц
132. е
133. е
134. а
135. ц
136. д
137. б
138. д
139. ц
140. ц
141. е
142. а
143. б
144. д
145. ц
146. д
147. д
148. б
149. д
150. е
151. д
152. ц
153. б
154. е
155. a
156. b
157. e
158. c
159. c
160. a

