Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду
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Прва југословенска држава (Краљевина СХС) је настала
а) 1914.
б) 1918.
ц) 1931.
Друга Југославија (ДФЈ) је створена
а) 1943.
б) 1945.
ц) 1947.
Најзападнија граница Србије је код
а) Растелице
б) Бачког Брега
ц) Сребрне главе
Дужина границе према Румунији износи
а) 122 km
б) 357 km
ц) 546 km
Дужина границе према Хрватској износи
а) 315 km
б) 236 km
ц) 175 km
Према којој суседној земљи Србија има најдужу копнену границу ?
а) Мађарска
б) Бугарска
ц) Румунија
Старо Родопско копно је настало у
а) Палеозоику
б) Архаику
ц) Мезозоику
Панонско море је ишчезло средином
а) карбона
б) мезозоика
ц) плеистоцена
Највиша тачка Панмонске низије има висину од
а) 641 m
б) 520 m
ц) 730 m
У Панонској низији сунце годишње сија
а) 1800 сати
б) 2400 сати
ц) 2700 сати
Ком планинском појасу припада Копаоничка група планина ?
а) Унутрашњи динариди
б) Централни динариди
ц) Карпатско-балканске планине
Годишња количина падавина у Војводини износи
а) 600 mm
б) 400 mm
ц) 1100 mm
Умерено континентална клима влада у планинској регији на висинама изнад
а) 400 m
б) 600 m
ц) 800 m
Падавине у планинској регији износе
а) 1000-1500 mm
б) 800-1000 mm
ц) 1500 – 1800 mm
Сматра се да људски организам не осећа штетене последице ако се у једном метру
кубном ваздуха налази мање од следеће количине сумпор-диоксида
а) 0,3 -0,5 mg
б) 0,1 -0,2mg
ц) 0,5 – 0,6 mg
Глацијална језера се налазе на на висинама од
а) 700-900 m
б) 1100 до 1300m
ц) 1500- 2300 m
Ком сливу припада река Бели Дрим ?
а) Јадранском
б) Егејском
ц) Црноморском
Сливу Црног мора припада следећи преоценат територије Србије
а) 92,4 %
б) 70,5 %
ц) 47,3 %
Дунав кроз Србију протиче у дужини од
а) 523, 2 km
б) 588,5 km
ц) 598,9 km
Сава кроз Србију протиче у дужини од
а) 206,5 км
б) 302,5км
ц) 280,7км
Антропогена тла су настала радом
а) човека
б) ерозије
ц) тектонских поремећаја
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Најраспрострањеније земљиште у Србији су
а) гајњача
б) смонице
ц) подзоли
У ком делу Србије су заступљена еолска земљишта ?
а) Војводина
б) Шумадија
ц) Поморавље
Ерозија се јавља на свим нагибима већим од
а) 5 %
б) 8 %
ц) 12 %
Појас храстових шума се налази на висини од
а) 400 – 500 m
б) 600 – 800 m
ц) 800 -1000m
Горња граница шума је на висини од
а) 1200-1300 m
б) 1400 – 1600 m
ц) 1900 – 2000 m
Словени су почели да се досељавају у наше крајеве у
а) II веку н.е.
б) у V веку н.е
ц) у VII веку н.е.
Како се назива популациона политика која настоји да постигне одређени квалитет
становништва ?
а) Еугеничка
б) Рестриктивна
ц) Експанзивна
Највиша сеоска насеља у Србији леже на висини од
а) 900m
б) 1200m
ц) 1800m
Градом се сматрају насеља са више од следећег броја становника
а) 2000
б)5000
ц) 8000
Ком сектору делатности припадају туризам и угоститељство ?
а) Секундарни
б) Терцијарни
ц) Квартарни
Угоститељски и смештајни капацитети Србије износе по броју лежаја
а) 79.360
б) 92.490
ц) 112.000
Колико је страних туриста боравило у Србији 2014. године ?
а) 868.000
б) 1.028.000
ц) 682.281
Обрадиве површине у Србији чине следећи проценат територије
а) 68,70 %
б) 76,50
ц) 82,95
Прво месту међу житарицама у Србији заузима
а) пшеница
б) кукуруз
ц) раж, јечам и овас
Најраспрострањенија врста воћа у Србији је
а) јабука
б) шљива
ц) крушка
По економском значају у сточарству прво место заузимају
а) говеда
б) свиње
ц) овце
Која је земља најважнији увозни партнер Србије ?
а) Русија
б) Немачка
ц) Италија
Која привредна грана не припада екстрактивној индустрији ?
а) Енергетика
б) Рударство
ц) Металска индустрија
Енергетика спада у следећу индустрију
а) екстрактивну
б) прерађивачку
ц) тешку
У Србији највише има следеће врсте угља
а) каменог
б) мрког
ц) лигнита
По налазиштима које руде Србија заузима једно од водећих места у Европи
а) гвожђе
б) бакар
ц) олово и цинк
У Војводини живи следећи број становника
а) 1.382.600
б) 1.690.200
ц) 2.056.000
Најмлађи период у развоју Земље је
а) квартар
б) кенозоик
ц) мезозоик
Које језеро представља највећу криптодепресију у Европи
а) Скадарско
б) Охридско
ц) Бледско
Који је најстарији национални парк у Србији ?
а) Фрушка Гора
б) Ђердап
ц) Копаоник
Ерозивна удубљења на високим планинама се називају
а) циркови
б) регресије
ц) морене
Плодно, растресито земљиште настало на лесној подлози се назива
а) чернозем
б) лес
ц) флиш
Површина балканског полуострва у квадратним километрима износи
а) 478.000
б) 520.000
ц) 582.000
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Оружани устанак у Србији против окупатора је избио следеће године
а) 1940.
б) 1941.
ц) 1942.
НАТО бомбардовање Србије је извршено селдеће године
а) 1997.
б) 1998.
ц) 1999.
Колики део територије Србије лежи јужно од Саве и Дунава
а) 75,6 %
б) 72,3 %
ц) 71,8 %
Жута раса у укупном расном саставу света чини
а) 26.3 %
б) 36,3 %
ц) 42%
Проценат неписмених у Африци износи
а) 47 %
б) 55%
ц) 61 %
Фонетско писмо су створили
а) Сумерци
б) Египћани
ц) Феничани
Највећи град на свету је
а) Њујорк
б) Мексико сити
ц) Токио
Шумарство спада у следећи привредни сектор
а) примарни
б) секундарни
ц) терцијарни
Која земља спада у категорију земаља са највишим дохотком по становнику (25000 –
45000 долара по становнику)
а) Аустрија
б) Швајцарска
ц) Кувајт
Која земља спада у категорију врло ниског дохотка по становники (испод 500 долара)
а) Камерун
б) Суринам
ц) Лаос
По дохотку по становнику Србија спада у следећу категорију земаља
а) средњи доходак
б) низак доходак
ц) врло низак доходак
Главни град Јемена је
а) Аман
б) Сана
ц) Доха
Главни град Лаоса је
а) Вијентијан
б) Ханој
ц) Пном Пен
Главни град Монголије је
а) Куала Лумпур
б) Улан Батор
ц) Пјонгјанг
Главни гард Судана је
а) Кампала
б) Картум
ц) Могадиш
Главни град Гане је
а) Абуџа
б) Акра
ц) Кигали
Главни град Гвинеје је
а) Хараре
б) Конакри
ц) Ломе
Главни град Анголе је
а) Луанда
б) Јаунде
ц) Нијамеј
Највише становник у Јужној Америци има
а) Мексико
б) Бразил
ц) Аргентина
Главни град Перуа је
а) Каракас
б) Лима
ц) Кито
Главни град Венецуеле је
а) Богота
б) Сантијаго
ц) Каракас
Главни град Аустралије је
а) Сиднеј
б) Канбера
ц) Мелбурн
Главни град Папуе Нове Гвинеје је
а) Порт Морзби
б) Велингтон
ц) Апија
Главни град Белорусије је
а) Кијев
б) Минск
ц) Вилнус
Главни град Малте је
а) Сан Марино
б) Ла Валета
ц) Вадуз
Главни град Лихтенштајна је
а) Рејкјавик
б) Вилнус
ц) Вадуз
Главни град Летоније је
а) Вилнус
б) Рига
ц) Талин
Највећа држава у Европи по пространству је
а) Шпанија
б) Француска
ц) Украјина
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Највећа држава у Европи по броју становника је
а) Велика Британија
б) Француска
ц) Немачка
Највећа европска лука по промету је
а) Марсеј
б) Антверпен
ц) Ротердам
Колико милијарди људи живи на нашој планети по подацима из 2000. године
а) 5,2
б) 6,1
ц) 6,9
Највећу густину насељености у Азији има
а) Непал
б) Бангладеш
ц) Пакистан
Најмању густину насељености у Азији има
а) Сауди Арабија
б) Авганистан
ц) Иран
Трећа земља по броју становника у Азији је
а) Пакистан
б) Индонезија
ц) Јапан
У Англоамерици живи следећи број становника (2000) у милионима
а) 243
б) 296
ц) 308
У Европи без Русије живи следећи број становника (2000)
а) 527 милиона
б) 585 милиона
ц) 592 милиона
По попису становништва из 2002. густина становника по квадратном километру у
Србији износи
а) 84,85
б) 92,65
ц) 110,2
Наталитет у Србији износи у промилима (2002)
а) 10,4
б) 13,7
ц) 16,2
Природни прираштај у Србији у промилима (2002)
а) - 3,3
б) – 2,4
ц) - 1, 8
У Србији деца до 15 година процентуално учествују у укупуном становништву са
а) 15,69 %
б) 17,80%
ц) 21,30%
Просечно трајање живота мушкараца у Србији износи
а) 68 година
б) 70 година
ц) 75 година
Број неписмених у Србији износи (2002)
а) 3,45
б) 2,60
ц) 1,85
Од укупног броја становника Србије Мађари чине
а) 1,80 %
б) 2,75%
ц) 3,91%
Проценат пољопривредног становништва у Србији износи (2002)
а) 10,9%
б) 14,8 %
ц) 19,6
Просторно функционалне одлике Србије.
Планине - Национални паркови.
Здравствено - лечилишне планине.
Врсте термоминералних и лековитих вода.
Подела језера у Србији према начину постанка.
Национални паркови у Србији.
Баре и језера Србије уписане на листу светске природне баштине.
Пет туристички најатрактивнијих тврђава у Србији.
Манастири у Србији на листи светске културне баштине.
Три водеће бање у Србији по броју ноћења.
Национални паркови у Црној Гори.
Међународни друмски гранични прелази према Румунији
Међународни железнички гранични прелази према Румунији.
Међународни друмски гранични прелази према Мађарској.
Којој планинској групи припада Рудник?
Којој планинској групи припада Гоч?
Којој планинској групи припада Цер?
Којој групи припада Бања Ковиљача према хемијском саставу воде ?
Којој групи припада Бања Сланкамен према хемијском саставу воде?
Којој групи припада Нишка Бања према хемијском саставу воде?
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