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Добро дошли!
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ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА
1. Витраж је:
а) слика од разнобојног
камења у боји

б) слика рађена бојама на
бази воска

в) слика од стакла
различитих боја

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

в) тастатуру

3. Бистра морска вода је:
а) хемијско једињење

в) хомогена смеша

б) хемијски елемент

4. Способност прилагођавања врсте на променљиве услове фактора средине назива се:
а) акција
б) толеранција врсте
в) адаптација
5. У такту ¾ јединица бројања је:
а) четвртина
б) половина

в) цела нота

6. Курсор је:
а) пиксел

в) бит

б) показивач на екрану

7. Јединица за јачину струје је:
а) ампер
б) тесла

в) бел

8. Натријум хлорид је:
а) база

в) киселина

б) со

9. Познату слику ,,Косовка девојка“ насликао је:
а) Милић од Мачве
б) Паја Јовановић

в) Урош Предић

10. Гени су делови:
а) протеина

в) липида

б) ДНК

11. Kоје књижевно дело није написао Иво Андрић?
а) ,,Aска и вук“
б) ,,Mост на Жепи“
в) ,,Све ће то народ позлатити“
12. Архаизми су:
а) устаљени изрази

б) застареле речи

13. Популарну композицију ,,За Елизу“ написао је:
а) Моцарт
б) Бетовен

в) нове речи
в) Бах

14. Заокружи шта од наведеног није оперативни систем:
а) WINDOWS
б) LINUX
в) WORD
15. Проналазач електричне стује био је:
а) Милутин Миланковић
б) Исак Њутн

в) Никола Тесла

16. Довршите реченицу: Нисам о томе причао (ла) ……….. .
а) нисаким
б) са никим
в) ни са ким
17. Највеће европско острво је:
а) Сицилија
б) Велика Британија

в) Исланд
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18. Лексикон је:
а) речник

б) свеска

в) реч

19. Ђавоља варош је редак природни феномен који се налази на планини:
а) Златар
б) Радан
в) Копаоник
20. Други светски рат почео је и трајао до:
а) 1.9.1939 - 2.9.1945. год.
б) 1.9. 1941 – 2.9. 1945. год.

в) 6.4.1941. – 15.5.1945. год.

21. Уколико постоји суфицит у буџету:
а) приходи су већи од расхода б) расходи из буџета су већи
из буџета
од прихода

в) расходи и приходи су
изједначени

22. Инвестирање је:
а) куповина производа и
услуга

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

23. Економија је наука која истражује економске законе у области:
а) политике и економије
б) макроекономије и
в) производње, расподеле,
монетарне политике (новца) размене и потрошње
24. Продуктивност рада је:
а) укупно произведена
б) потребна количина
количина производа и услуга производа за потрошњу на
у једном привредном друштву нивоу националне економије
у току радног дана

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

25. У зависности од обима производње, односно степена коришћености капацитета,
трошкови могу бити:
а) фиксни и варијабилни
б) стварни и стандардни
26. Ликвидност представља:
а) способност предузећа да
б) престанак рада предузећа
измири своје доспеле обавезе

в) профитабилност
предузећа

27. Монопол је стање тржишта са:
а) једним купцем
б) једним продавцем

в) више купаца и продаваца

28. Инфлација је:
a) опадање општег нивоа цена у економији

б) пораст општег нивоа цена у економији

29. Услужни сектор привреде је:
a) примарни сектор
б) секундарни сектор

в) терцијарни сектор

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