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Возач моторног возила Б категорије – Тест знања 
                                                                          Шифра екипе Б______             Укупно бодова______/150               

1.  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.  50. За формирање карактера најбитније је: 

а) наслеђе; 

б) васпитање и утицај средине; 

в) лична активност особе. 

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

а) Њујорк, Чикаго; 

б) Париз, Лондон; 

в) Берлин, Москва. 

4.  72. Српски парламент има: 

а) 125 народних посланика 

б) 180 народних посланика 

в) 250 народних посланика 

5.  64. Изборима бирамо: 

а) представнике 

б) председника 

в) где ћемо као народ да живимо 

6.  60. Суверена власт значи: 

а) најјача власт 

б) највиша власт 

в) апсолутна власт 

7.  12. Možemo li da platimo kreditnom karticom? 

a) 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. 

8.  14. „Maglenka“ se na engleskom kaže: 

a) Foggy lamp 

b) Fog lamp 

c) Foglantern 

d) Fogy lantern 

9.  03. Želeo bih da podignem novac sa svog računa. 

a) 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. 

10.  139.Ознака свећице садржи: 

а) дужину и пречник навоја 

б) број свећица у мотору 

в) пречник, дужину навоја и топлотну вредност 

11.  133.Задатак мењача је да: 

а) покрене замајац мотора 

б) максимално искористи снагу мотора у различитим условима оптерећења возила 

в) промени редослед радних тактова у четворотактном мотору 

12.  161. ЛОНЖЕРОНИ су 

а) подужни и попречни профил; 

б) X - облика; 

в) решења са централним решењима. 

13.  160.МАКФЕРСОНОВ – механизам вођења точкова настао је комбиновањем 

а) једне или две подужне вођице; 

б) две попречне вођице; 

в) једне вертикалне и једне попречне вођице. 
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14.  148. Прегревањем мотора хлађеног течношћу (затворен систем), течност бива потиснута у 

а) хладњак; 

б) додатни суд; 

в) атмосферу. 

15.  128.Спојница може бити: 

а) фрикциона, хидраулична, електромагнетна 

б) по избору возача 

в) спортска, за тешке терене или комбиновано 

16.  158. Уређај за аутоматско регулисање сила кочења уграђује се на свако моторно возило и прикључно 

возило 

код кога се на једном мосту мења оптерећење 

а) више од 40%; 

б) више од 50%; 

в) више од 45%. 

17.  149. Трикоидна пумпа за подмазивање под притиском је 

а) зупчаста пунпа; 

б) ротациона пумпа; 

в) аксијална пумпа. 

18.  191.Усисавање (1 - такт) 

а) клип се креће од ГМТ према ДМТ отворен је усисни вентил, у цилиндру влада подпритисак и цилиндар се 

пуни радном материјом 

б) клип се креће од ГМТ према ДМТ два вентила су отворена и цилиндар се пуни смешом 

в) клип се креће од ГМТ према ДМТ оба вентила су затворена и цилиндар усисава ваздух 

19.  165.Уколико је акумулатор празан, неопходно је: 

а) обавезно заменити акумулатор 

б) напунити акумулатор и контролисати пуњење на возилу 

в) очистити обујмице каблова на акумулатору и боље притегнути вијке обујмица 

20.  215.Тетраетил олово (ТЕО) се додаје мторним бензинима ради: 

а) повећања октанског броја; 

б) смањења октанског броја; 

в) повећања густине бензина. 

21.  179.Уколико је присутан ваздух у хидрауличном кочионом систему потребно је: 

а) долити кочиону течност и по потреби пропумпати 

б) одстранити ваздух из система пропумпавањем 

в) подесити зазор између папуча и добоша 

22.  219.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. 

23.  202.Систем за хлађење течности састоји се из: 

а) пумпе за воду, термостата, термодавача, хладњака, вентилатора и система водова 

б) пумпе за воду термостата, вентилатора 

в) турбине за ваздух, канала за ваздух и термостат 

24.  190.Принцип рада четворотактног мотора састоји се из: 

а) усисавања, сабијања, експанзије (сагоревања) и издувавања 

б) сабијања, сагоревања, усисавања и експанзије 

в) усисавања, експанзије, издувавања и сабијања 

25.  173.„Цвиљење“ при раду мотора настаје због: 

а) истрошености лежаја велике песнице клипњаче 

б) истрошености осовинице клипа и њихове чауре 

в) олабављености ремена или зато што пумпа за воду не заптива 

 


