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ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
јул 2008. 

 

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. На неонатологији се лече: 1 поен 

а) бебе 

б) адолесценти 

в) спортисти 

 

г) старе особе 

д) труднице 

ђ) ни један од понуђених 

    одговора 

 

2. Израз транспарентан можемо превести као: 1 поен

а) необразован 

б) захтеван 

в) наизменичан 

г) јасан, прозиран 

д) вулгаран 

ђ) мудар 

 

3. Викторијини водопади налазе се у: 1 поен 

а) Јужној Америци 

б) Северној Америци 

в) Африци 

г) Азији 

д) Аустралији 

ђ) Европи 

 

4. Етнолог истражује: 1 поен 

a) флору и фауну 

б) обичаје и начин живота  

     једног народа 

в) тектонске поремећаје у земљи 

г) постанак и развој  

    подводног света 

д) пећине  

ђ) ништа од наведеног 

 

5. Ко је компоновао Турски марш? 1 поен 

а) Фредерик Шопен 

б) Франц Лист 

в) Доменико Скарлати 

г) Роберт Шуман 

д) Волфганг Амадеус Моцарт 

ђ) Клод Дебиси 
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6. У порти Саборне цркве у Београду почивају: 1 поен 

а) Кнез Милош и  

    кнегиња Љубица 

б) Вук Караџић и  

     Доситеј Обрадовић 

в) Бранко Радичевић и  

    Ђура Јакшић 

г) Лаза Костић и  

    Ленка Дунђерски 

д) Кнез Лазар и  

    кнегиња Милица 

ђ) Иво Андрић и  

    Милош Црњански 

 

7.  Драконске казне су:  1 поен 

а) неправедне 

б) сурове 

в) благе 

г) смешне 

д) непоуздане 

ђ) непостојеће 

 

8. Ниња, Пинта и Санта Марија су: 1 поен 

а) ликови из романа  

    Паола Коеља 

б) називи планинских 

    врхова у Чилеу 

в) врсте ветра 

г) светилишта Инка и Маја  

д) називи бродова 

    Кристифора Колумба 

ђ) сликарски циклус  

    Пабла Пикаса 

 

9. Плес чарлстон потиче из: 1 поен 

а) Мађарске 

б) Енглеске 

в) Бразила 

г) Португалије 

д) Јужне Африке 

ђ) Сједињених Америчких Држава 

 

10. Чувена сахер торта је пореклом из: 1 поен 

а) Аустрије 

б) Белгије 

в) Француске 

г) Немачке 

д) Пољске 

ђ) Велике Британије 

 

11. По библијској легенди, Вавилонска кула представља симбол: 1 поен 

а) правичности царске владавине 

б) страдања јеврејског народа 

в) неразумности људских 

    подухвата против Бога 

г) Божје љубави према изабраном  

    народу  

д) Христовог страдања на Голготи 

ђ) испаштања Марије Магдалене 

 

12. За ког библијског јунака је везан симболички гест прања руку при суђењу,  1 поен 

      као знак скидања одговорности са себе: 

а) Тому 

б) Пилата 

в) Матеју 

г) Јуду 

д) Варнаву 

ђ) Марију Магдалену 

 

13. Сликар Едгар Дега припада правцу: 1 поен 

а) ренесанса 

б) кубизам 

в) експресионизам 

г) импресионизам 

д) надреализам 

ђ) рококо 
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14. Блокбастер је: 1 поен

а) научно-фантастични филм са 

    тематиком духова 

б) посебни филмски жанр 

в) филм који се продуцентима  

     није исплатио 

г) филм који је снимљен на  

    основу неког књижевног дела 

д) изузетно популаран филм који  

     је остварио велику зараду 

ђ)  неми филм

 

15. Министре у Влади Републике Србије предлаже: 1 поен 

а) председник државе 

б) кандидат за премијера  

в) председник скупштине 

 

г) начелник министарства 

д) републичка изборна комисија 

ђ) бирају се на непосредним 

     изборима 

 

16. Када неко има остеопорозу, има здравствени проблем са: 1 поен 

а) мозгом 

б) плућима 

в) очима  

г) срцем 

д) бубрезима 

ђ) костима 

 

17. Човек који живи у полигамији је: 1 поен 

а) човек који живи у страху 

б) човек који живи са више жена 

в) човек који живи са  

    животињама  

 

г) човек који живи у више од  

    две државе 

д) човек који живи у старачком 

     дому 

ђ) човек који живи у диктатури 

 

18. У ком граду ће се одржати летње Олимпијске игре 2008. године? 1 поен 

а) Лондон 

б) Токио 

в) Берлин 

г) Атина 

д) Пекинг 

ђ) Сеул 

 

19. Шта је Далила одсекла Самсону? 1 поен 

а) прст 

б) главу 

в) косу 

г) пету  

д) језик 

ђ) уво 

 

20. Како се звао пас који је први летео у свемир? 1 поен 

а) Леси 

б) Лајка 

в) Рекс 

г) Рин Тин Тин 

д) Шаров 

ђ) Доли 

 

21. Енрико Карузо је био: 1 поен 

а) песник 

б) фудбалер 

в) виолиниста 

г) оперски певач 

д) политичар 

ђ) конквистадор 

 

22. Који од наведених филмова није режирао Горан Марковић? 1 поен 

а) Тито и ја 

б) Вариола вера 

в) Мајстори, мајстори 

г) Кордон 

д) Сабирни центар 

ђ) Отац на службеном путу 
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23. Мулен руж се налази у: 1 поен 

а) Амстердаму 

б) Паризу 

в) Монте Карлу 

г) Лондону 

д) Риму 

ђ) Мадриду 

 

24. Највећи задужбинар међу Немањићима, ктитор манастира Бањска, Грачаница,  1 поен 

      Старо Нагоричане и других био је: 

а) Стефан Немања 

б) Стефан Првовенчани 

в) Деспот Стефан  

    Лазаревић 

г) Урош Нејаки 

д) Краљ Милутин  

ђ) Цар Душан 

 

25. Милутин Миланковић био је наш чувени: 1 поен 

а) филозоф и историчар 

б) астроном и климатолог  

в) етнолог и антрополог 

г) хемичар и биолог 

д) географ и археолог 

ђ) војсковођа и правник 

 

26. Риличари су: 1 поен 

а) врста гљива 

б) клуб обожавалаца  

    Рилкеове поезије  

в) врста птица 

 

г) врста инсеката 

д) припадници једне секте 

ђ) песници посебног лирског 

    сензибилитет

27. Највећа награда која се у Србији додељује позоришним глумицама и глумцима 1 поен 

      за животно дело зове се? 

а) Златна даска 

б) Глумачки венац 

в) Лудус 

г) Златна маска 

д) Добричин прстен 

ђ) Сребрни медвед 

 

28. На тениском турниру који се игра по куп систему учествује 16 такмичарки. Жреб се 1 поен 

      обавља на почетку турнира, тако да се унапред зна са ким ће се победнице мечева  

      састати у следећем колу. Жреб је обављен. Ана и Јелена су размештене тако да се не  

      могу састати пре финалног меча. Ако је једино битно са којим ће се супарницама 

     Ана и Јелена састати до финала, на колико начина могу да остваре овај успех? 

а) 2 

б) 14 

в) 16 

г) 64 

д) 210 

ђ) 256 

 

29. Пера је решио да прошири игралиште за кликере облика квадрата повећавајући му 1 поен 

      обим 4 пута. Колико пута се повећала површина игралишта?  

а) 2 пута 

б) 4 пута 

в) 8 пута 

г) 16 пута 

д) 32 пута 

ђ) 64 пута  

 

30. Који је од ових исказа нетачан? 1 поен 

а) Сваки цео број је рационалан. 

б) Сваки ирационалан број је 

     реалан. 

в) Сваки реалан број је  

     рационалан. 

г) Постоји реалан број који је 

     ирационалан. 

д) Постоји рационалан број који 

     је природан. 

ђ) Постоји комплексан број који 

     је цео. 

 


