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ТЕСТ ИЗ 
ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 

 

 
јун 2014. 

 
 

Шифра кандидата: ____________________________ 
 
 
 

1. Којој славној личности се приписују речи Ипак се окреће? 1 поен 
а) Јохану Кеплеру 
б) Галилеу Галилеју 
в) Ђордану Бруну 

г) Кристифору Колумбу 
д) Николи Копернику 
ђ) Герхарду Меркатору 

 
2. У којој држави се налази острво Крит? 1 поен 

а) у Турској 
б) у Албанији 
в) у Русији 

г) у Украјини 
д) у Грчкој 
ђ) на Кипру 

 
3. Ако имате проблем са тројанцем, онда је угрожен ваш: 1 поен 

а) аутомобил 
б) васкуларни систем 
в) рачунар 

г) вид 
д) воћњак 
ђ) кућни љубимац        

 
4. У ком граду се налази Српско народно позориште? 1 поен 

а) у Сомбору 
б) у Београду 
в) у Нишу 

г) у Новом Саду 
д) у Вршцу 
ђ) у Ужицу 

 
5. Стивен Хокинг је познати: 1 поен 

а) режисер 
б) композитор 
в) физичар 

г) спортиста 
д) архитекта 
ђ) сликар 

   
6. Црна смрт је други назив за: 1 поен 

а) тровање никотином 
б) гушење угљен-моноксидом 
в) катран 

г) рак коже 
д) „кока-колу” 
ђ) кугу  

 
 

Број освојених поена 
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7. Арес је грчки бог: 1 поен 
а) рата 
б) лова 
в) младости 

г) воде 
д) подземног света 
ђ) љубави 

  
8. Ктитор је исто што и: 1 поен 

а) родоначелник 
б) добављач 
в) гласник 

г) архитекта 
д) задужбинар 
ђ) саветодавац 

 
9. Која жена је прерушена у мушкарца учествовала у Првом балканском рату? 1 поен 

а) Надежда Петровић 
б) Милица Стојадиновић Српкиња 
в) Милунка Савић 

г) Милева Марић 
д) Жанка Стокић 
ђ) Јованка Броз 

 
10. Веровали или не је позната рубрика у часопису: 1 поен 

а) НИН 
б) Време 
в) Недељник 

г) Нациoнална географија 
д) Политикин забавник 
ђ) Илустрована политика 

 
11. Линцура је: 1 поен 

а) шара на ћилиму 
б) оштрица мача 
в) део накита 

г) раса коња 
д) девојка за удају 
ђ) лековита биљка  

  
12. Jедaн од највећих композитора са ових простора, чија се стогодишњица смрти обележава 1 поен 

ове године је: 
а) Јосиф Маринковић 
б) Јосип Славенски 
в) Стеван Стојановић Мокрањац 

г) Стеван Христић 
д) Даворин Јенко 
ђ) Станислав Бинички 

 
13. Колико је растојање у природи између две тачке ако су оне на карти размера  1 поен 

1:100.000 међусобно удаљене 3 cm? 
a) 30 m 
б) 300 m 
в) 3.000 m 

г) 30.000 m 
д) 300.000 m 
ђ) 3.000.000 m 

 
14. Холограм је: 1 поен 

а) тродимензионални приказ направљен  
    уз помоћ ласера 
б) плато за слетање и узлетање хеликоптера 
в) џепни преносни компјутер 
 

г) сигнални торањ 
д) јапанска техника израде фигура  
    од папира 
ђ) апарат за уклањање крви при  
     хируршким интервенцијама 

 
15. Ако се неки догађај десио 1800. године, десио се: 1 поен 

а) прве године 17. века 
б) прве године 18. века 
в) прве године 19. века  

г) последње године 17. века 
д) последње године 18. века 
ђ) последње године 19. века 
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16. Клинастим писмом на глиненим плочицама писали су: 1 поен 
а) Стари Кинези 
б) Стари Египћани  
в) Месопотамци 

г) Маје 
д) Астеци 
ђ) Стари Римљани 

 
17. Каскадер је особа која: 1 поен 

а) улаже новац у ризичне послове  
б) уређује ентеријер  
в) снима опасне сцене уместо глумаца 

г) се неконтролисано коцка 
д) води аукцијске продаје 
ђ) се бави уличном продајом 

 
18. Панчета је: 1 поен 

а) витешки оклоп 
б) врста сабље 
в) торба за ношење намирница 

г) врста хране 
д) музички инструмент 
ђ) свилена марама      

 
19. Тимоти Џон Бајфорд је био: 1 поен 

а) морепловац и истраживач 
б) сценариста и режисер  
в) петоструки олимпијски шампион 

г) члан групе Битлси 
д) лик из цртаног филма 
ђ) шаховски велемајстор 

 
20. Скраћеница светске организације која се бави заштитом деце,  1 поен 

њиховим правима и потребама је:
а) ОЕБС 
б) ОЕЦД 
в) ОРКА 

г) ФИФА  
д) УНИЦЕФ 
ђ) УНЕСКО 

 
21. Ако се спортски тим на такмичењу избори за улазак међу осам најбољих тимова,  1 поен 

то значи да ће играти у: 
а) тај-брејку 
б) фајнал-фору  
в) тајм-ауту 

г) шеснаестини финала 
д) осмини финала 
ђ) четвртини финала 

 
22. Шетајући Римом можете наићи на: 1 поен 

а) Версај 
б) Кип слободе  
в) Цркву Светог Петра 

г) Цркву Василија Блаженог 
д) Цркву Саграда фамилија 
ђ) Акропољ 

 
23. Заокружите слово испред одговора у којем су наведене само дводимензионалнe фигуре: 1 поен 

а) трапез, коцка, квадар 
б) правоугаоник, троугао, квадар 
в) троугао, купа, квадрат 

г) коцка, квадар, купа 
д) квадрат, квадар, трогао 
ђ) квадрат, трапез, правоугаоник  

 
24. Највиши планински врх у Србији је: 1 поен 

а) Панчићев врх 
б) Црвени чот 
в) Ђеравица 

г) Црни врх 
д) Миџор 
ђ) Цвијићев врх 
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25. Заокружите тачан хронолошки низ: 1 – кнез Лазар, 2 – цар Душан, 3 – Свети Сава,  1 поен 
4 – Стефан Немања. 

а)  4, 3, 2, 1 
б)  4, 2, 3, 1 
в)  1, 2, 3, 4 

г)  3, 4, 1, 2 
д)  2, 3, 4, 1 
ђ)  3, 1, 4, 2 

 
26. Керамичар је плочицама у потпуности прекрио плочу стола. Површина плоче стола  1 поен 

је 70 cm2. Заокружите слово испред броја који одговара укупној површини црних плочица. 
 
 
 

а) 35 cm2 
б) 14 cm2 
в) 30 cm2 

г) 40 cm2 
д) 7 cm2 
ђ) 50 cm2 

 
27. Како се назива болест коју преносе крпељи? 1 поен 

а) хепатитис Б 
б) болест спавања 
в) маларија 

г) жута грозница 
д) лајмска болест  
ђ) конјунктивитис 

 
28. Манастир Жича налази се у близини: 1 поен 

а) Новог Пазара 
б) Призрена 
в) Краљева 

г) Новог Сада 
д) Пећи 
ђ) Ваљева 

 
29. Који од наведених филмова не припада серијалу о Џејмсу Бонду? 1 поен 

а) До голе коже 
б) Казино Ројал 
в) Доктор Но 

г) Шпијун који ме волео 
д) Златно око  
ђ) Дозвола за убиство 

 
30. Чембало је претеча једног од наведених музичких инструмената: 1 поен 

а) харфе 
б) хармонике 
в) клавира 

г) цимбала 
д) виолончела 
ђ) флауте 

 
 


