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ОПШТИ ДЕО 

ОБЛАСТ: ОПШТА И САОБРАЋАЈНО – ТЕХНИЧКА КУЛТУРА 

1. Први примитивни облици транспорта појавили су се када је: 

а) пронађен точак; 
б) изграђена прва саобраћајница; 
в) место потрошње одвојено од места производње. 

2. Точак се прво појавио у: 

а) Египту; 
б) Месопотамији; 
в) Грчкој. 

3. Најдуже употребљавано превозно средство у прошлости је: 

а) ромобил; 
б) запрега; 
в) аутомобил. 

4. Дилижансом се вршио превоз: 

а) путника; 
б) поште; 
в) путника и поште. 

5. Пут свиле спајао је: 

а) Балкан са Азијом; 
б) Кину са Средоземним морем; 
в) Средоземно са Балтичким морем. 

6. Први серијски аутомобил, ФОРД “Т”, произведен је у: 

а) 150 000 примерака; 
б) 1 500 000 примерака; 
в) 15 000 000 примерака. 

7. Прва аутомобилска трка је одржана у: 

а) Енглеској; 
б) Француској; 
в) САД. 

8. Први предлог да се одвоје колске од пешачких улица дао је: 

а) Гај Јулије Цезар; 
б) Леонардо да Винчи; 
в) Карло Велики. 

9. Први аутомобил са бензинским мотором конструисао је: 

а) Карл Бенц; 
б) Дајмлер; 
в) Ото. 
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10. Први мотор са унутрашњим сагоревањем конструисао је: 

а) Дајмлер; 
б) Ото; 
в) Карл Бенц 

11. Мајбах је конструисао: 

а) батеријско паљење; 
б) карбуратор; 
в) пумпу високог притиска. 

12. Уредбом о службеним односима државних надзорника путева из 1929, за надзор на путевима 
Kраљевине Jугославије овлашћени су: 

а) сами возачи; 
б) путари; 
в) власници кућа поред пута. 

13. Први аутомобил у Србији појавио се: 

а) 1900. године;   
б) 1903. године; 
в) 1915. године. 

14. По наредби о уређењу саобраћаја у Београду, из 1924. год., брзина кретања путничких 
аутомобила ограничена је на: 

а) 10 километара на час; 
б) 20 километара на час; 
в) 40 километара на час. 

15. У редовни саобраћај аутобус је у Београду уведен: 

а) 1900. године;  
б) 1918. године; 
в) 1927. године. 

16. Први тролејбус појавио се на београдским улицама: 

а) 1929. године;  
б) 1947. године; 
в) 1950. године. 

17. Прва саобраћајна незгода догодила се? 

а) 09. јула 1824. године;  
б) 18. јуна 1830. године; 
в) 29. јула 1834. године. 

18. Прва направа за регулисање друмског саобраћаја израђена је у америчкој фирми као 
железнички семафор, а постављен је? 

а) 1866. године у Њујорку; 
б) 1868. године у Лондону; 
в) 1867. године у Београду. 

19. У којим градовима је постављен први електрични семафор 1918. године? 

а) Њујорк, Чикаго; 
б) Париз, Лондон; 
в) Берлин, Москва. 
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20. Када је уведен семафор са три сигнална појма? 

а) 1903. године; 
б) 1920. године; 
в) 1930. године. 

21. Први семафор за пешаке уведен је? 

а) 1930. године у Манчестеру; 
б) 1929. године у Паризу; 
в) 1918. године у Лондону. 

22. Прва правила за регулисање аутоматског саобраћаја уведена су? 

а) 1890. године у Енглеској; 
б) 1896. године у САД; 
в) 1856. године у Француској. 

23. Прво међународно усаглашавање правила кретања у друмском саобраћају обављено је? 

а) 1905. године; 
б) 1985. године; 
в) 1909. године. 

24. Заокружи ко од наведених лица сачињава увиђајну екипу? 

а) Јавни тужилац, криминалистички техничар и овлашћени радник МУП-а, 
б) Криминалистички техничар, судија за прекршаје и родбина настрадалих, 
в) Ватрогасци, криминаклистички  техничар и доктор хитне помоћи 

25. Шта од наведених примера узрокује смањење опажања при вожњи? 

а) Коришћење лекова за смирење, 
б) Вожња више путника, 
в) Техничка исправност возила. 

26. Заокружити шта од наведених времена спада у време реаговања возача при кочењу? 

а) врема одлучивања дали да кочимо или да скренемо возило у страну,  
б) време реаговања ногом на команду кочнице, 
в) време одзива система за кочење и време за које остају трагови кочења 

27. Кojoм мерном јединицом се изражава брзина? 

а) m/s2 

б) m/s 
в) s /m 

28. Шта је обилажење? 

а) Пролажење поред возила у покрету које се креће у истом смер у, 
б) Пролажење поред возила у покрету које се креће у супротном смеру,  
в) Пролажење поред возила које је заустављено у траци којом се крећемо, 
  

29. Колико је ограничење брзине на мотопуту? 

а) 120 km/h  
б) 100 km/h 
в) 80 km/h 
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30. Време реакције је: 

а) брзо реаговање организма; 
б) време које је потребно да делује драж; 
в) време које је потребно да се свесно одреагује на драж. 

31. Далтонисти не разликују: 

а) боје уопште; 
б) зелену и жуту; 
в) црвену и зелену. 

32. Грешке у опажању које се често јављају у саобраћају су: 

а) хал уцинације; 
б) илузије; 
в) делиријум. 

33. Ширина видног поља се смањује: 

а) повећањем брзине вожње; 
б) смањењем растојања; 
в) прилагођавањем на светло и мрак. 

34. Способност сналажења у новим ненаученим ситуацијама назива се: 

а) чулна способност; 
б) интелигенција; 
в) психомоторна способност. 

35. Колерик реагује: 

а) брзо и слабо;  
б) брзо и јако; 
в) споро и јако. 

36. Меланхолик претежно реагује на: 

а) непријатне догађаје; 
б) пријатне догађаје; 
в) пријатне и непријатне подједнако 

37. Способности које се односе на брзину и спретност реаговања називају се: 

а) психомоторне способности; 
б) интелигенција; 
в) сензоре способности. 

38. Пад шећера, сужење видног поља, слабија координација, сувишни покрети, продужено време 
реаговања код возача знак су: 

а) субјективног умора; 
б) објективног умора; 
в) досаде у вожњи. 

39. Ниске температуре утичу на: 

а) продужење времена реакције; 
б) ширења крвних судова; 
в) смањење броја грешака. 
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40. Процес прилагођавања ока на мрак завршен је после: 

а) пола сата; 
б) сат времена; 
в) десет минута. 

41. Интелигенција највише зависи од: 

а) услова средине; 
б) наслеђа; 
в) здравственог стања организма. 

42. Унутрашњост возила се конструише према: 

а) карактеристикама човека; 
б) модним трендовима; 
в) економичности. 

43. Уношење алкохола пре вожње: 

а) убрзава време реаговања; 
б) успорава време реаговања; 
в) не мења време реаговања. 

44. Ширина видног поља износи: 

а) 90 степени;  
б) 150 степени; 
в) 180 степени;  

45. Дејство буке од 75 db изазива: 

а) сужење крвних судова; 
б) смањење радне способности; 
в) оптерећење слуха. 

46. Усмеравање наше менталне активности на одређене предмете и догађаје назива се: 

а) интелигенција; 
б) опажање; 
в) пажња. 

47. У кривинама, на неравном терену и при промени брзине активира се: 

а) кинестетско чуло;  
б) чуло равнотеже;  
в) органско чуло. 

48. Очна зеница има улогу да: 

а) препознаје предмете; 
б) прима слику предмета; 

в) одређује количину светлости. 

49. Чему служи алкометар? 

а) за мерење телесне температуре; 
б) за мерење алкохола у крви; 
в) за мерење крвног притиска. 

50. За формирање карактера најбитније је: 

а) наслеђе; 
б) васпитање и утицај средине; 
в) лична активност особе. 
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51. Први знаци умора јављају се након: 

а) 90 минута вожње; 
б) 120 минута вожње;  
в) 280 минута вожње. 

52. Шта подразумева кодекс доброг возача: 

а) скуп основних облика понашања и моралних норми којих возач треба да се придржава и 
поштује; 

б) скуп свих основних облика међусобног поштовања и испомагања возача; 
в) основних облика помоћи возача др угим учесницима у саобраћају. 

53. Који од предложених решења ће најефикасније отклонити субјективан умор у вожњи: 

а) одговарајућа музика; 
б) кафа; 
в) физичка активност. 

54. Израз и појам “БОНТОН” обухвата: 

а) правила и норме хуманог односа према људима, животињама и стварима; 
б) норме које се односе само на људе; 
в) правила и норме које омогућавају успешно комуницирање у пословном свету. 

55. „Дефанзиван возач“ је возач који је: 

а) плашљив; 
б) обазрив; 
в) увек уступа првенство пролаза 
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ОБЛАСТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

56. Скуп свих правних прописа у једној држави зове се: 

а) право 
б) обичаји 
в) правна норма 

57. Највиши правни акт једне земље зове се: 

а) устав 
б) закон 
в) пресуда 

58. Важећи устав Р.Србије усвојен је: 

а) 2006. године; 
б) 2007. године;  
в) 2008. године; 

59. Први српски устав из 1835. написао је: 

а) Димитрије Давидовић 
б) Вук Стефановић Караџић 
в) Димитрије Туцовић 

60. Суверена власт значи: 

а) најјача власт 
б) највиша власт 
в) апсолутна власт 

61. Демократија је кованица две речи: 

а) старогрчке 
б) латинске 
в) хебрејске 

62. Политичка култура је: 

а) култура коју морају поседовати сви политичари 
б) уважавање и прихватање различитог политичког мишљења човека 
в) култура коју заступају народни представници 

63. Праведно и "фер-плеј" спроведени избори су: 

а) легални 
б) легитимни 
в) већински 

64. Изборима бирамо: 

а) представнике 
б) председника 
в) где ћемо као народ да живимо 

65. Мандат је: 

а) време вршења власти 
б) врста представника 
в) врста представничког система 
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66. Први званични документ о равноправности  људи била је: 

а) Magna Carta Libertatum 
б) америчка Декларација о независности 
в) Декларација права човека и грађанина 

67. Људска права су први пут регулисана у оквиру УН: 

а) 1948. године 
б) 1950. године 
в) 1951. године 

68. Која три људска права спадају у ненарушива: 

а)  право на живот, слобода вероисповести и слобода кретања 
б) право на живот, слобода од мучења и слобода савести и мисли 
в) право на живот, право на здравствену заштиту и слобода мисли и савести 

69. Србија је добила независност: 

а) 1830. године; 
б) 1833. године;  
в) 1878. године 

70. Највиши орган власти у Србији зове се: 

а) Народна скупштина Републике Србије 
б) Влада Републике Србије 
в) Уставни суд 

71. Српски парламент има: 

а) 125 народних посланика 
б) 180 народних посланика 
в) 250 народних посланика 

72. Судска власт: 

а) доноси законе 
б) извршава законе 
в) штити законе 

73. Република је облик државног уређења на чијем челу је? 

а) председник 
б) краљ 
в) премијер 

74. Европску унију чине: 

а) 17 држава 
б) 28 држава 
в) 37 држава 

75. Према закону о територијалној организацији општина мора имати најмање: 

а) 10.000 становника 
б) 15.000 становника 
в) 20.000 становника 
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ОБЛАСТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

76. Molim vas, zadržite račun. 

а) Please, keep the receit.  

b) Please, keep the recipe. 
c) Please, keep the receive.  

d) Please, keep the receipt. 

77. Koliko vremena treba da se tamo stigne kolima? 

а) How long is it take to get there by car? 
b) How long does it take to get there by car? 
c) How long it takes to get there by car? 
d) How long it does take to get there by car? 

78. Želeo bih da podignem novac sa svog računa. 

а) I would to withdraw  money from my account. 
b) I would like to withdraw money from my account. 
c) I would like to rise money from my account. 
d) I would to rise money from my account 

79. Skrenite levo na semaforu. 

а) Turn on left at the traffic lights. 

b) Turn on left on the traffic lights.  

c) Turn in left at the traffic lights. 
d) Turn with left at the traffic lights. 

80. Gospodine, ispumpana vam je guma. 

а) Sir, your tire is broken. 
b) Sir, you have a broken tire. 
c) Sir, you have a flat tire. 
d) Sire, you have a broke  tire. 

81. Ne čujem vas. Možete li da pričete glasnije, molim vas? 

а) I couldn’t hear you. Could you speak up, please? 
b) I can’t listen to you. Could you speak on, please? 
c) I couldn’t hear you. Could you speak on, please? 
d) I can’t hear you. Could you speak up, please? 

82. Ostacemo u kontaktu. 

а) We’ll hold the touch. 
b) We’ll keep the touch. 
c) We’ll keep in touch. 
d) We’ll keep touch. 

83. Put je u izgradnji. 

а) The road is under construction. 
b) The road is closed. 
c) The way is under construction. 
d) The way is closed. 
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84. Imate li 50 dinara sitno? 

а) Have you change for 50 dinars? 
b) Have you got change for 50 dinars? 
c) Have you got change for 50 dinar? 
d) Have you change for 50 dinar? 

85. Misliš da bi trebalo da ostavim napojnicu? 

а) Do you think I to leave a tip? 
b) Do you think me to leave a tip? 
c) Think you I should leave a tip? 
d) Do you think I should leave a tip? 

86. Možemo li da platimo kreditnom karticom? 

а) We could pay by credit card? 

b) Can we pay by credit card? 
c) Could we pay on credit card. 

d) Can we pay on credit card. 

87. „Stop svetlo“ se na engleskom kaže: 

а) Break light 
b) Brake light 
c) Broke light 
d) Broken light 

88. „Maglenka“ se na engleskom kaže: 

а) Foggy lamp 
b) Fog lamp 
c) Foglantern 
d) Fogy lantern 

89. „Brisač“ se na engleskom kaže: 

а) Windscreen clearer  

b) Windscreen wiper 
c) Cleaner 

d) Clearer 

90. ____________ is a circular junction  where three or more roads join together and cars must drive around. 

а) O-turn 
b) Roundabout 
c) Aboutround 
d) Turnaround 

91. Registration number is the official set of numbers and letters shown on the front and back of vehicle on the 
__________________________________. 

а) Licence plate. 
b) Number board. 
c) Register table. 
d) Number place. 
  
  

 
 



 
 

11 
 

92. _______________________________ is a pipe on a car or a machine that waste gases pass through 

а) Exhausting pipe 
b) Exhaustive  pipe 
c) Exhaust pip 
d) Exhaust pipe 

93. ____________________________ is a mirror on the side of a car. 

а) Wing mirror 

b) Wind mirror 
c) Side glass 

d) Wing glass 

 


