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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ,
ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И
ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА
1. Хардверска компонента рачунара која извршава наредбе програма и која процесира
податке назива се:
а) монитор
б) тастатура
в) централни процесор
2. Трагична љубав Ане Карењине је:
а) Љевин
б) Вронски

в) Облонски

3. Нобелова награда додељује се од новца који је зарађен проналаском:
а) пеницилина
б) ласера
в) динамита
4. Како се зове пренос података са мрежног сервера на кориснички рачунар:
а) SEARCH
б) BROWSE
в) DOWNLOAD
5. Опере „Отмица из Сараја“, „Чаробна фрула“ и „Фигарова женидба“ написао је:
а) Јозеф Хајдн
б) Волфганг Амадеус Моцарт
в) Лудвиг Ван Бетовен
6. Ком правцу припадају сликари Моне, Писаро и Реноар:
а) импресионизму
б) реализму
в) романтизму
7. Алузија је:
а) понављање исте речи или б) сличност или подударање у в) говорење о једној ствари
групе речи на почетку сваке једној или више црта између док се мисли на другу
реченице или стиха
различитих појмова
8. Легура гвожђа и угљеника је:
а) челик
б) калај

в) дијамант

9. Капедуним је стари назив града:
а) Београда
б) Ужица

в) Сремске Митровице

10. Како се зове америчка награда за филм и телевизију?
а) Златна палма
б) Златни глобус
в) Греми
11. “Отац историје” је:
а) Херодот
б) Хомер
12. На Апенинском полуострву налази се:
а) Финска
б) Италија

в) Карл Маркс
в) Португалија
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13. Сертификат је:
а) потврда

б) молба

в) тужба

14. Шта су трошкови?
а) збир основних и обртних б) новчани израз утрошака
средстава предузећа
елемената производње

в) збир потраживања и обавеза
предузећа

15. Фазе друштвене репродукције су:
а) производња, расподела, б) производња и потрошња
размена и потрошња

в) расподела, размена и
потрошња

16. Трампа је:
а) облик посредне размене

в) облик новчане размене

б) облик непосредне размене

17. Инвестиције у основне фондове представљају улагање у:
а) Залихе сировина, недовршене производње и
б) Зграде, машине и сл.
готових производа
18. Проценат од дохотка или продаје који је плаћен држави у форми пореза је:
а) пореско ограничење б) пореска стопа
в) пореско ослобођење
19. Јавна предузећа обављају услуге од:
а) општег интереса
б) личног интереса
20. Шта је дивиденда?
а) број акција које
б) принос остварен од
поседује један акционар власништва над акцијом
21. Пораст општег нивоа цена у економији је:
а) девалвација
б) инфлација

в) тржишна цена акције

в) стагфлација

22. Глобална компанија је пословна организација која делује:
а) у оквиру једног региона
б) у оквиру једне земље в) у светском оквиру
23. Заокружи гранични прелаз према Македонији:
а) Прохор Пчињски
б) Сремска Рача

в) Шид

24. Која планина није национални парк?
а) Тара
б) Златар

в) Фрушка гора

25. Природни простор око непокретног културног добра у Сирогојну је:
а) Дрвенград
б) комплекс Старо село
в) етно село Станишић
26. Специјални резерват природе на југу Војводине са пешчаним динама зове се:
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а) Делиблатска пешчара

б) Фрушка гора

в) Обедска бара

27. Једна од најлепших железничких пруга уског колосека која пролази Мокром Гором
је:
а) Шарганска осмица
б) Романтика
в) Плави воз
28. Реке Србије отичу у три морска слива: црноморски, јадрански и:
а) средоземни
б) егејски
в) јонски
29. Река Увац је позната, поред меандара, и по леглу највеће колоније:
а) белоглавог супа
б) степског сокола
в) орла крсташа
30. Опленац је културно-историјски комплекс са црквом Светог Ђорђа и маузолејом
династије:
а) Обреновић
б) Немањић
в) Карађорђевић
31. Знаменито село недалеко од Горњег Милановца у коме је подигнут Други српски
устанак зове се:
а) Мишар
б) Таково
в) Орашац
32. Пек се улива у Дунав код Великог Градишта. Подизањем нивоа Дунава и изградњом
ХЕ Ђердап формирао се рукавац-језеро, који је данас претворен у познат туристичкоспортски комплекс под називом:
а) Сребрно језеро
б) језеро Перућац
в) Власинско језеро
33. Центар чувене Жупе и један од српских “винских престоница” је место код
Крушевца:
а) Александровац
б) Топола
в) Алексинац
34. Најтоплију бањску воду у Србији, па и у Европи, температуре од 96-100°C има:
а) бања Кањижа
б) Соко бања
в) Врањска бања
35. Код Пећи, на улазу у Руговску клисуру, поред реке Пећке Бистрице налази се
јединствено светилиште православне вере:
а) манстир Грачаница
б) Пећка Патријаршија
в) манастир Сопоћани
36. Манастир Ђурђеви Ступови, подигнут око 1170. године, задужбина је:
а) краља Стефана Дечанског б) великог жупана Стефана в) цара Лазара
Немање
37. Максималан број звездица који један угоститељски објекат може да поседује је:
а) 3
б) 4
в) 5
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
38. Promise not to tell anyone I told you, ...............?
а) do you
б) do you not

в) will you

39. Could you help me with.........................exercises I don't understand?
а) few
б) a few
в) little
40. In some Japanese factories all the work ………….. by robots.
а) being done
б) is done
в) has done
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ ЈЕЗИК:
38. Мои ................... учатся на факультете.
а) друзья
б) друзя

в) други

39. В школе мы изучаем ........................языки.
а) странные
б) иностранные

в) чужие

40. По-русски разговаривают:
а) в Сибири
б) в Российской Федерации

в) в загранице
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