ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА " ПРОФ. ДР РАДОМИР БОЈКОВИЋ"
КРУШЕВАЦ
Датум полагања:________________
Презиме и име кандидата

Број бодова:

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ

1. Колико страна има пирамида чија је основа квадрат?
а) 6

б) 3

в) 4

а) азот и водоник

б) кисеоник и угљен диоксид

в) азот и кисеоник

а) згрушавање

б) сабијање

в) разумевање

2. Најважнији састојци ваздуха су:
3. Коагулација је:
4. „Бела куга” је:

а) негативан природни прираштај

б) хлађење океана

5. АЗБЕСТНО одело најбоље штити од

в) заразна болест

а) воде

б) радијације

в) ватре

а) јачину светлости

б) густину течности

в) ниво буке

а) Талесова теорема

б) Питагорина теорема

в) Гаусова теорема

а) VII

б) XII

в) XVIII

а) најдужа страница троугла

б) поремећај чула
додира

а) Каиру

б) Пекингу

в) Њу Делхију

а) номинална вредност

б) курс

в) предрачун

а) величину одеће

б) ванземаљцa

в) коефицијент
интелигенције

а) 10

б) 12

в) 15

а) јабуке

б) шљиве

в) грожђа

а) Токију

б) Рио де Жанеиру

в) Мадриду

6. Децибел је јединица мере за:

7. Теорема: „Квадрат над хипотенузом једнак је збиру квадрата над обе катете.“
позната је као:
8. У ком веку је рођен Свети Сава (Растко Немањић)?:
9. Тангента је:

10. У ком граду се налази забрањени град:

в) права која додирује кружницу у
једној тачки

11. Цена по којој се одређеног дана на берзи купују или продају вредносни папири,
девизе, валуте и робе назива се:
12. Ознака IQ означава :

13. Недостајући број код математичког низа бројева: 2, 3, 5, 8, ___, 17 је:
14. Прокупац је сорта:

15. Летње олимпијске игре 2016. године биће одржане у:
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16. Књига је имала цену од 716 динара. Прво је поскупела 15% а затим појефтинила
15%. Цена књиге је:
а) остала иста

б) смањена

в) повећана

а) корену биљке

б) листу биљке

в) стаблу биљке

а) хемичари

б) физичари

в) новинари

а) грана математике

б) вештина чувања тајне

в) вештина састављања и
решавања загонетки

а) губернатор

б) гувернер

в) гувернал

а) KB (килобајт)

б) MB (мегабајт)

в) TB (терабајт)

а) репер

б) пијаниста

в) неверник

а) Ајнштајн

б) Њутн

в) Мендељејев

а) адвокати

б) официри

в) лекари

а) 1,5h

б) 1h

в) 30 минута

а) липе

б) храста

в) бора

а) Хатишериф

б) Константинов акт

в) Милански едикт

а) античке мудрости

б) сва зла овог света

в) дух из лампе

а) старо

б) верно

в) лажно

а) змије

б) комарци

в) кенгури

17. Фотосинтеза се врши у:
18. Пулицерову награду добијају:
19. Енигматика је:

20. На челу Народне банке налази се:

21. Већа јединица за мерење количине информација од гигабајта (GB) је:
22. Атеиста је:

23. Творац периодног система елемената:
24. Хипократову заклетву полажу :

25. Уколико се таблете пију у интервалима од 30 минута, за колико ће се попити 3 (три)
таблете:
26. Жир је плод:

27. Како се назива законски акт који је донео цар Константин 313. г.н.е. којим је
проглашена верска равноправност и престанак гоњења хрушћана:
28. Шта се налази у Пандориној кутији? :

29. У сложеницама префикс ПСЕУДО има значење:
30. Тропску болест маларију преносе:





Испит траје 60 минута
Сваки тачан одговор доноси 2 бода
Праг знања је 32 бода

Желимо Вам успех на
пријемном испиту!

