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Возач моторног возила Ц категорије – Тест знања 
                                                                          Шифра екипе Ц______             Укупно бодова______/150               

1.  11. Мајбах је конструисао:  

а) батеријско паљење;  

б) карбуратор;  

в) пумпу високог притиска.  

 

2.  33. Ширина видног поља се смањује:  

а) повећањем брзине вожње;  

б) смањењем растојања;  

в) прилагођавањем на светло и мрак. 

3.  53. Који од предложених решењаће најефикасније отклонити субјективан умор у вожњи:  

а) одговарајућа музика;  

б) кафа;  

в) физичка активност.  

 

4.  58. Важећи устав Р.Србије усвојен је:  

a) 2006. године;  

б) 2007. године;  

в) 2008. године. 

5.  72. Српски парламент има:  

а) 125 народних посланика  

б) 180 народних посланика  

в) 250 народних посланика  

 

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.  09. Put je u izgradnji.  

a)  The road is under construction.  

b)  The road is closed.   

c)  The way is under construction.  

d)  The way is closed. 

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.  131.Шасија моторног возила је састављена од: 

а) попречних носача 

б) уздужних носача 

в) попречних и уздужних носача 

11.  147.Систем подмазивања мотора служи да: 

а) бућкањем (запљускивањем) охлади и "освежи" мотор 

б) очисти и подмаже све гумене делове на мотору (црева и заптиваче) 

в) на сва места, која треба подмазивати, доведе уље 

12.  164. Трикоидна пумпа за подмазивање под притиском је 

а) зупчаста пунпа; 

б) ротациона пумпа; 

в) аксијална пумпа. 

13.  217. Возила  на  моторни  погон  и  прикључна  возила  којим  се  врши  јавни  превоз  путника  или  превоз 

опасних  материја  као  и  возила  којима  се  врши  обучавање  кандидата  за  возаче  подвргавају  се  

техничком прегледу: 

а) сваких 6 месеци  б) једном годишње  в) једном у 2 године 
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14.  221. Приликом контроле издувних гасова бензинских мотора (ото) количина угљенмоноксида не сме бити 

већа од: 

а) 4% 

б) 4,5% 

в) 5% 

15.  228. За квалитетније дизел гориво цетански број треба да је: 

а) што већи; 

б) што мањи; 

в) нема битног утицаја на квалитет горива. 

16.  232. Уља за зупчасте преноснике моторних возила (мењач и диференција) су у односу на моторна уља: 

а) гушћа; 

б) ређа; 

в) исте густине. 

17.  239. Циљ формирања јединице терета је: 

а) естетски изглед 

б) олакшано ручно манипулисање 

в) економично механизовано манипулисање и искоришћење транспортних средстава 

18.  250.Спредер је средство за: 

а) претовар контејнера 

б) самоистовар контејнера 

в) захватање контејнера 

19.  259.Контенер је: 

а) транспортни суд 

б) манупулативно средство 

в) траспортно средство 

20.  287. Подела на трошкове материјала,трошкове услуга,трошкове средстава рада и трошкове рада је према: 

а) функцији трошкова по месту настанка 

б) према улагањима у процес производње 

в) према могућностима обрачуна 

21.  288. Утрошци средстава за рад чине: 

а) физичко и економско трошење основних средстава 

б) финансијска вредност утрошених основних средстава 

в) амортизација основних средстава 

22.  305. Шта је ШПЕДИТЕР? 

а) наручилац посла; 

б) под шпедитер; 

в) овлашћено лице. 

23.  319. Стабилност возила приликом кретања назива се: 

а) статичка стабилност 

б) динамичка стабилност 

в) индиферентна стабилност 

24.  328. Када су интервал вожње и ритам рада утоварно-истоварне станице међусобно једнаки тада се постиже: 

а) минималан број утоварно-истоварних места 

б) максималан број утоварно-истоварних места 

в) минимално трајање утовара (истовара) камиона 

25.  331. Потрошња горива неоптерећеног и потпуно оптерећеног теретног моторног возила изражена у литрима 

на 100 прећених километара се: 

а) мало разликује 

б) знатно разликује 

в) уопште не разликује 

 


