
 
 

 

Број освојених поена 

 
ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
јун 2009. 

 
Шифра кандидата: ____________________________ 

 

УПУТСТВО: Овај тест садржи већи број питања из разних области људског знања. Уз свако 
питање наведено је шест одговора, али је међу њима само један тачан. Прочитајте пажљиво 
питање, а затим се определите за један од понуђених одговора заокруживањем одговарајућег 
слова. Сваки тачан одговор доноси по један поен.  

 
 

1. Библијски Псалми, похвалне песме Богу, приписују се: 1 поен 
а) Павлу 
б) Давиду 
в) Мојсију 

г) Соломону 
д) Саулу 
ђ) Јовану 

2. Филозоф који је истицао идеју о натчовеку и објавио „Бог је мртав, човек је слободан“ 1 поен 
је: 

а) Хегел 
б) Енгелс 
в) Сократ 

г) Шопенхауер 
д) Декарт 
ђ) Ниче 

 
3. По грчкој митологији, на вратима Пакла, као чувар који се стара да нико из њега 1 поен 

не изађе, налази се: 
а) Киклоп 
б) Орфеј 
в) Кербер 

г) Кентаур 
д) Медуза 
ђ) Прометеј

 
4. Доручак на трави насликао је: 1 поен 

а) Рафаело Санти 
б) Пабло Пикасо 
в) Пол Сезан 

г) Макс Брак 
д) Марк Шагал 
ђ) Едгар Мане 
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5. У познатом филму Неки то воле вруће главну женску улогу игра: 1 поен 
а) Грета Гарбо 
б) Марлен Дитрих 
в) Елизабет Тејлор 

г) Рита Хејворт 
д) Мерилин Монро 
ђ) Вивијен Ли 

 

6. Суицидна особа је особа: 1 поен 
а) у коми 
б) склона самоубиству 
в) ометена у развоју 

г) склона гојењу 
д) дезоријентисана у простору 
ђ) у центру пажње 

 

7. Бонсаи је: 1 поен 
а) јапански начин гајења минијатурног 
    дрвећа 
б) традиционално кинеско јело од рибе 
в) уметност прављења фигура од 
    папира 

г) древна источњачка борилачка 
    вештина 
д) јапанска уметност аранжирања  
     цвећа 
ђ) кинеска народна ношња 

 

8. На тастатури компјутера за брисање дела текста служи: 1 поен 
а) Back space 
б) Ctrl 
в) Alt 

г) Shift 
д) Home 
ђ) Page Down 

 

9. Трагедија је добила име по: 1 поен 
а) птици 
б) бику 
в) змији 

г) коњу 
д) јарцу 
ђ) медведу 

 

10. Највећа библиотека античког света налази се у: 
а) Атини 
б) Ефесу 
в) Троји 

г) Цариграду 
д) Риму 
ђ) Александрији 

 

11. Који град зовемо „српском Атином“? 1 поен 
а) Требиње 
б) Призрен 
в) Београд 

г) Нови Сад 
д) Смедерево 
ђ) Бањалуку 

 

12. По легенди, земаљски отац Исуса Христа био је по занимању: 1 поен 
а) сточар 
б) обућар 
в) земљорадник 

г) пастор 
д) столар 
ђ) рибар 

 

13. Маслинова гранчица је симбол: 1 поен 
а) богатства 
б) храбрости 
в) мира 

г) победе 
д) мудрости 
ђ) плодности
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14. На 54. Стеријином позорју (2009) Стеријина награда за најбољу представу  1 поен 
додељена је представи: 

а) Швабица, Лаза Лазаревић, режија Ана Ђорђевић, ЈДП 
б) Дервиш и смрт, Меша Селимовић, режија Егон Савин, Народно позориште 
в) Је ли било кнежеве вечере, Вида Огњеновић, режија Вида Огњеновић, СНП 
г) Брод за лутке, Милена Марковић, режија Ана Томовић, СНП 
д) Невиност, Деа Лоер, режија Дејан Мијач, Атеље 212 
ђ) Народни посланик, Бранислав Нушић, режија Никола Пејаковић,  
     Народно позориште Републике Српске, Бања Лука 

 

15. Панде живе у: 1 поен 
а) Египту 
б) Аустралији 
в) Перуу 

г) Канади 
д) Сибиру 
ђ) Кини 

 

16. Александар Бел је изумео: 1 поен 
а) телефон 
б) сијалицу 
в) вакцину против беснила 

г) парну машину 
д) скенер 
ђ) точак 

 

17. Минотаура је убио: 1 поен 
а) Зевс 
б) Прометеј 
в) Одисеј 

г) Тезеј 
д) Хектор 
ђ) Едип 

 

18. Могли, Багира, Шир Кан и Балу су главни јунаци цртаног филма: 1 поен 
a) Принц Египта 
б) Књига о џунгли 
в) Кунг фу панда 

г) Лепотица и звер  
д) Ледено доба 
ђ) Покахонтас 

 

19. Зубин Мехта је: 1 поен 
а) оперски певач 
б) војсковођа 
в) астронаут 

г) диригент 
д) спортиста 
ђ) филмски режисер 

 

20. Алвеоле се налазе у: 1 поен 
а) грлу 
б) уху 
в) носу 

г) срцу 
д) желуцу 
ђ) плућима 

 

21. Задужбина Стевана Стојановића Мокрањца налази се у: 1 поен 
а) Београду  
б) Новом Саду 
в) Пожаревцу 

г) Зајечару 
д) Неготину 
ђ) Нишу 

 

22. Прва престоница српске средњовековне државе налазила се у: 1 поен 
а) Смедереву    г) Крушевцу 
б) Расу     д) Пећи 
в) Призрену     ђ) Београду 
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23. Убрзо након смрти у Трнову (Бугарска) мошти Светог Саве пренете су у: 1 поен 
а) Студеницу    г) Милешеву 
б) Жичу     д) Раваницу 
в) стару цркву на Врачарском платоу  ђ) Хиландар 

 

24. Чувена слика Сеоба Срба (Србаља) дело је: 1 поен 
а) Ђуре Јакшића    г) Петра Лубарде 
б) Саве Шумановића    д) Паје Јовановића 
в) Уроша Предића    ђ) Владе Величковића 

 

25. Данашњи симбол Београда, скулптура „Победник”, дело је вајара: 1 поен 
а) Ђорђа Јовановића    г) Симеона Роксандића 
б) Паје Јовановића    д) Ивана Мештровића 
в) Томе Росандића    ђ) Петра Добровића 

 

26.  Аргонаути су трагали за: 1 поен 
а) Светом земљом    г) златним храмом 
б) Светим гралом    д) средиштем Земље 
в) златним руном    ђ) изгубљеним градом Аргоном 

 

27. Рудолф Нурејев је био славни:  1 поен 

а) писац 
б) научник 
в) новинар 

г) владар 
д) певач 
ђ) балетан 

 
28. Најпознатији муслимански маузолеј Таџ Махал налази се у: 1 поен 

а) Индији 
б) Пакистану 
в) Саудијској Арабији 

г) Египту 
д) Ирану 
ђ) Сирији

 

29. У поља датог квадрата треба уписати бројеве 1, 2 и 3 тако да у сваком реду и у  1 поен 
свакој колони буду уписана сва три броја. Милица је већ започела уписивање.  
На колико начина може да га доврши?  

а) 1                          г) 4 2   
 3 2  
   

б) 2                          д) 5 
в) 3                          ђ) 6 

 
30. Ана, Бранка, Весна и Гордана тренирају различите спортове: веслање, рукомет,  1 поен 

одбојку и трчање. Ана не воли спортове са лоптом, Бранка која тренира трчање 
често иде на рукометне утакмице да гледа своју другарицу Гордану како игра. Који 
је од следећих исказа тачан?  

а) Ана тренира одбојку 
б) Бранка тренира рукомет 
в) Весна тренира одбојку 

г) Гордана тренира веслање 
д) Ана тренира трчање 
ђ) Весна тренира веслање
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