ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
ДЕПАРТМАН ЗА ПЕДАГОГИЈУ
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ

ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ
Овај тест садржи четрдесет питања из разних области људског знања и
искуства. Уз свако питање наведено је шест одговора, али је међу њима
само један тачан. Прочитајте пажљиво свако питање, а затим се
определите за само један од понуђених одговора.
У листу за одговоре, водећи рачуна о редном броју питања, ставите
знак X преко слова за oдговор за који сте се определили. Одговори на
питања уписују се, дакле, само у лист за одговоре!
Примери:
1. Најстарији универзитет у Европи је:
а) Кембриџ
б) Оксфорд
в) Карлов универзитет у Прагу
г) Универзитет у Болоњи
д) Универзитет у Паризу
е) Универзитет у Риму
2. Један од наведених књижевника се бавио проблемима васпитања
а) Достојевски
б) Толстој
в) Чехов
г) Добрица Ћосић
д) Тургењев
е) Крлежа

НЕ ПИШИТЕ НИШТА У СВЕСЦИ СА ПИТАЊИМА !
А САДА ОКРЕНИТЕ СТРАНУ !

1. Код нас право гласа имају:
а) старији малолетници мушког пола
б) сви пунолетни грађани оба пола
в) запослени грађани
г) лица у политичким партијама
д) лидери политичких партија
е) старији малолетници оба пола
2. Која наша народна балада има у стиховима лик Пинторовић Бега
а) Хасанагиница
б) Бановић Страхиња
в) Болани Дојчин
г) Диоба Јакшића
д) Зидање Скадра
е) Марко Краљевић укида свадбарину
3. Облик друштвене праксе, делатног човековог одношења према свету, другим
људима и самом себи, назива се:
а) обичај
б) морал
в) право
г) традиција
д) култура
е) друштво
4. Која тврдња важи за RAM?
а) меморија само за писање
б) није могуће уписивати податке
в) привремено чува податке
г) меморија само за читање
д) дугорочна меморија
е) краткорочна меморија
5. Слободан Тишма, добитник је Нинове награде 2011. год.за роман:
а) „ Оно што одувек желиш“
б) „ Константиново раскршће“
в) „ Бернардијева соба“
г) „ Атлантида“
д) „ Дуге ноћи црне заставе“
е) „ Бележница“

6. Шта од наведеног не представља девијантно понашање:
а) клептоманија
б) пироманија
в) содомија
г) хемофилија
д) педофилија
е) алкохолизам

7. Марија Калас је била чувена:
а) сликарка
б) научница
в) књижевница
г) револуционарка
д) дружбеница
е) оперска певачица

8. Koja животиња се најчешће помиње као симбол невине жртве на коју се сваљује
кривица?
а) мачка
б) јагње
в) јарац
г) зец
д) лане
е) пас
9. Ефемеран значи:
а) скупоцен
б) спокојан
в) постепен
г) немерљив
д) јефтин
е) пролазан
10. Чувена катедрала НОТРДАМ налази се у:
а) Риму
б) Напуљу
в) Ротердаму
г) Мадриду
д) Паризу
е) Лондану

11. Којим словом се на мапама и компасима означава исток?
а) Е
б) S
в) N
г) I
д) T
е) K

12. Постепено појачавање звука у музици назива се:
а) форте
б) крешендо
в) фуга
г) пиано
д) менует
е) легато

13. Лексикографија је:
а) грана лингвистике која проучава лексику
б) закон
в) писање речника, лексикона и енциклопедија
г) скуп свих лексичких јединица неког језика
д) помоћна теорема
е) најстарији часопис на Балкану

14. Статистичар је:
а) лице које статира на позорници
б) лице које је непомично
в) онај који се бави науком о равнотежи
г) истраживач статике
д) онај који се намерно служи лажним закључцима
е) онај који показује стање нечега

15. Знак ! у математици означава:
а) упозорење
б) узвик
в) факторијел
г) еквиваленцију
д) фреквенцију
е) операцију квадрирања

16. Назив за председника владе у нашој земљи је:
а) премијер
б) министар
в) председник
г) ректор
д) посланик
е) потпредседник

17. Које од ових држава су на обалама истог океана?
а) Јужна Кореја и Индија
б) Индија и Мароко
в) Бразил и Француска
г) Шпанија и Перу
д) Бразил и Перу
е) Малта и Француска

18. Просечна или средња вредност која се добије када се појединачне величине саберу
и збир подели бројем величина јесте:
а) аритметичка прогресија
б) аванс
в) аритметичка средина
г) аритметички низ
д) аритметичко логичка јединица
е) аритметичка девијација

19. Махабхарата је познати еп пореклом из:
а) Египта
б) Туниса
в) Индије
г) Грчке
д) Мађарске
е) Марока

20. Како се у грчкој митологији звао див са очима по читавом телу, од којих је
половина увек будна?
а) Хермес
б) Аргус
в) Посејдон
г) Дионис
д) Киклоп
е) Кербер

21. Колико падежа има у латинском језику?
а) шест
б) девет
в) четири
г) седам
д) два
е) осам

22. Додатни образовно-васпитни рад се превасходно проучава у оквиру:
а) андрагогије
б) историје педагогије
в) дидактике
г) опште педагогије
д) предшколске педагогије
е) школске педагогије

23. У Италији канцона, а у Француској је:
а) соната
б) сонатина
в) валцер
г) менует
д) шансона
е) серенада

24. Кошаркашки шампион професионалне НБА лиге за сезону 2011/2012. годину је
екипа:
а) Чикаго Булс-а
б) Далас Меверикс-а
в) Лос Анђелес Лејкерс-а
г) Оклахома Тандерс-а
д) Мајами Хит-а
е) Бостон Селтикс-а

25. Ко је творац теорије гравитације?
а) Алберт Ајнштајн
б) Исак Њутн
в) Мајкл Фарадеј
г) Алесандро Волта
д) Блез Паскал
е) Марија Кири

26. Које је боје драги камен рубин?:
а) Плаве
б) Црвене
в) Зелене
г) Жуте
д) Браон
е) Љубичасте

27. Под перманентним образовањем подразумева се:
а) образовање у иностранству
б) образовање у младости
в) образовање у школи
г) образовање пре школе
д) образовање које траје непрестано
е) образовање које је прекинуто

28. Актуелни тренер мушке кошаркашке репрезентације Србије је:
а) Богдан Тањевић
б) Жељко Обрадовић
в) Светислав Пешић
г) Душан Ивковић
д) Душан Вујошевић
е) Божидар Маљковић

29. Животиња коју Шерлок Холмс јури по мочварама Баскервила је:
а) крокодил
б) мачка
в) пас
г) змија
д) жаба
е) сова
30. Дословно значење термина pais- paidos и ago-agein од којих потиче назив педагогија
је:
а) учити дете
б) мазити дете
в) водити дете
г) поучавати дете
д) контролисати дете
е) сликати дете

31. Који велики државник и војсковођа је за учитеља имао познатог атинског филозофа
Аристотела?
а) Цезар
б) Филип Македонски
в) Александар Македонски
г) Цар Константин
д) Солон
е) Ликург

32. Имануел Кант је представник филозофије
а) егзистенцијализма
б) неотомизма
в) идеализма
г) реализма
д) прагматизма
е) натурализма

33. Творац теорије природног права и природног васпитања је
а) Џон Дјуи
б) Огист Конт
в) Жан Жак Русо
г) Бенџамин Френклин
д) Џон Лок
е) Дени Дидро

34. У ком веку је пронађена штампарска машина?
а) у 13. веку
б) у 14. веку
в) у 15. веку
г) у 16. веку
д) у 17. веку
е) у 18. веку

35. Прва Академија основана је :
а) у Атини
б) у Риму
в) у Александрији
г) у Болоњи
д) у Паризу
е) у Палерму

36. Ко не припада низу?
а) Макијавели
б) Доситеј Обрадовић
в) Дени Дидро
г) К. А. Хелвеције
д) Волтер
е) Ж. Ж. Русо
37. Нокија је предузеће за телекомуникације из:
а) Јапана
б) Индије
в) Немачке
г) Финске
д) Јужне Кореје
е) Велике Британије

38. Термин екс катедра (ex catedra) означава:
а) облик експресивног излагања
б) врсту катедре
в) врсту намештаја
г) облик живописног предавања
д) облик уводног предавања
е) облик ауторитативног предавања

39. Која музичка група у свом оригиналном саставу је аутор и извођач песме HELP?
а) The Beatles
б) The Killers
в) The Who
г) The Doors
д) Rolling Stones
е) R.E.M.

40. Познати спортиста Мика Хакинен свекао је светску славу у ком спорту?
а) скијашким скоковима
б) кошарци
в) уметничком клизању
г) аутомобилизму
д) атлетици
е) бициклизму

НАПОМЕНА: Свако питање носи 1 поен

