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Техничар друмског саобраћаја – Тест знања 
                                                                          Шифра екипе ТДС______             Укупно бодова______/200               

1.  4. Дилижансом се вршио превоз: 

а) путника; 

б) поште; 

в) путника и поште. 

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

а) 150 000 примерака; 

б) 1 500 000 примерака; 

в) 15 000 000 примерака. 

3.  28. Шта је обилажење? 

а) Пролажење поред возила у покрету које се креће у истом смеру, 

б) Пролажење поред возила у покрету које се креће у супротном смеру смеру, 

в) Пролажење поред возила које је заустављено у траци којом се крећемо, 

4.  61. Демократија је кованица две речи: 

а) старогрчке 

б) латинске 

в) хебрејске 

5.  64. Изборима бирамо: 

а) представнике 

б) председника 

в) где ћемо као народ да живимо 

6.  73. Судска власт: 

а) доноси законе 

б) извршава законе 

в) штити законе 

7.  04. Skrenite levo na semaforu. 

a) 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. 

8.  13. „Štop svetlo“ se na engleskom kaže: 

a) Break light 

b) Brake light 

c) Broke light 

d) Broken light 

9.  16. _____________is a circular junction where three or more roads join together and cars must drive around. 

a) O-turn 

b) Roundabout 

c) Aboutround 

d) Turnaround 

10.  128. Раскрснице на мрежи саобраћајница, према локацији, делимо на: 

а) градске и ванградске 

б) централне и периферне 

в) са јаким и са слабим интензитетом саобраћа 

11.  132.Трофазни, уместо двофазног, система рада светлосних сигнала на раскрсници најчешће се уводи 

због: 

а) возила која скрећу десно 

б) возила која не скрећу 

в) возила која скрећу лево 

12.  146. На отвореним паркинг просторима “непокретних” возила је око: 

а) 10 – 20 % 

б) 20 – 30 % 

в) 30 – 40% 

13.  168. Капацитет паркинг гараже у аутотранспортном предузећу зависи од: 

а) димензија возила 

б) маневарских способности возила 

в) димензија возила, маневарских способности возила и броја која се налазе у радоници 
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14.  173. Прихватљива дистанца за кориснике паркинг гараже до њиховог циља износи: 

а) 3 мин 

б) 4 мин 

в)5 мин 

15.  202. Највећи коефицијент отпора котрљања има: 

а) асфалт 

б) камена коцка 

в) сув песак 

16.  210. Ако се брзина возила у току вожње повећа два пута, снага за савлађивање отпора ваздуха се 

повећава: 

а) два пута 

б) четири пута 

в) осам пута 

17.  213. WANKEL – мотор је мотор са 

а) рорационим клипом; 

б) клипом који се креће транслаторно; 

в) гасном турбином; 

18.  218. Л – џетроник – уређај за убризгавање бензина, убризгава гориво 

а) континуално; 

б) континуално – додати сензори; 

в) прекидно 

19.  223. ГЕМЕР – управљачки механизаам је 

а) решење навртки и завојнице; 

б) решење пужа са пужним точком: 

в) решење са зупчастом летвом 

20.  233. Помоћу којих уређаја контролишемо потрошњу горива: 

а) карбуратора 

б) помоћу мензуре и фото-ћелије 

в) пумпе високог притиска 

21.  235. Подела СУС мотора према принципу рада: 

а) двотактни, четворотактни 

б) линијски 

в) звездасти 

22.  239. Подела мотора према распореду цилиндара: 

а) двотактни и четворотактни 

б) дизел и бензински мотори 

в) линијски, Ве - мотори 

23.  264. Да би имали сигурну варницу напон на свећици износи: 

а) 20 000 V и више 

б) 24 V 

в) 12 V 

24.  265. Систем за напајање дизел мотора сатоји се од: 

а) пумпе ниског притиска, пумпе високог притиска и бризгаљки 

б) мембранске пумпе, карбуратора 

в) електро моторне пумпе, бризгаљке 

25.  286. Цетанска вредност горива за дизел моторе креће се: 

а) од 0 (нула) до 100 (сто) цетана; 

б) од 50 (педесте) до 100 (сто) цетана; 

в) од 40 (четрдесет) до 60 (шездесет) цетана. 

 


