
 1

 

 
ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
јун 2011. 

 
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 један поен.  

 
 
 

1. Библијска легенда о Јову говори нам о: 1 поен
а) једном од Исусових чуда 
б) узалудном труду  
в) победи мудрости над силом 

г) искушавању и патњама праведника 
д) братоубиству 
ђ) инцестуозном греху 

 
2. Чувену изјаву Ипак се окреће рекао је: 1 поен 

а) Архимед 
б) Леонардо да Винчи 
в) Исак Њутн 

г) Галилео Галилеј 
д) Алберт Ајнштајн 
ђ) Ђордано Бруно

3. Митски јунак који силази у пакао не би ли вратио вољену жену, али се окреће и заувек је губи, 1 поен 
јесте: 
а) Тантал 
б) Прометеј 
в) Менелај 

г) Одисеј 
д) Парис 
ђ) Орфеј 

 
4. Само један од ових сликара не припада импресионизму: 1 поен 

а) Клод Моне 
б) Жорж Сера 
в) Енди Ворхол 

г) Пол Сезан  
д) Едгар Дега 
ђ) Огист Реноар 

 
5. Антерија је: 1 поен 

а) врста кратке пушке 
б) највећа сателитска антена у Србији 
в) народно коло 

г) врста опанака  
д) предсобље у српским сеоским кућама 
ђ) горњи део женске народне ношње

 
 

Број освојених поена 



 2

6. Када уместо лагати кажемо заобилазити истину, употребили смо: 1 поен 
а) метафору 
б) аналогију 
в) ономатопеју 

г) еуфемизам 
д) парадокс 
ђ) метонимију 

 
7. Панчићева оморика, заштићена ендемска врста, први пут је пронађена: 1 поен 

а) у Ђердапској клисури 
б) на Копаонику 
в) у долини реке Млаве 

г) на Шар-планини  
д) на Авали 
ђ) на Тари

 
8. Александрија је град у: 1 поен 

а) Салвадору 
б) Египту 
в) Алжиру 

г) Јужној Африци 
д) Сомалији 
ђ) Индији 

 
9. Позната браћа Лимијер: 1 поен 

а) први су прелетели Ламанш 
б) открили су лек против туберкулозе 
в) попели су се на Монт Еверест 
 

г) били су Наполеонове војсковође 
д) први су пројектовали филм пред  
    публиком 
ђ) почели су рушење Берлинског зида 

 
10. Импала је: 1 поен 

а) врста антилопе 
б) марка спортске одеће 
в) део сликарског прибора 

г) врста алкохолног пића 
д) планински врх у Андима 
ђ) ниједно од наведеног 

 
11. Бранденбуршка капија се налази у: 1 поен 

а) Амстердаму 
б) Бриселу 
в) Бечу 

г) Берлину 
д) Ослу 
ђ) Лондону 

 
12.  Манастир Љубостиња задужбина је: 1 поен 

а) кнеза Лазара   
б) кнегиње Милице   
в) краља Милутина   

г) деспота Стефана Лазаревића 
д) Јелене Анжујске 
ђ) кнегиње Љубице 

 
13. По легенди, Мојсије је од Бога добио плоче закона: 1 поен 

а) на Синајској гори 
б) на планини Хорив 
в) у Вавилону 

г) у Назарету 
д) у Витлејему 
ђ) на планини Арарат 

 
14. Марш на Дрину компоновао је: 1 поен 

а) Корнелије Станковић    
б) Станислав Бинички    
в) Стеван Мокрањац     

г) Исидор Бајић 
д) Јосиф Маринковић 
ђ) Стеван Христић 

 
15. Чега морате да се пазите ако идете на рафтинг? 1 поен  

а) Да се не преједете 
б) Да не паднете у провалију 
в) Да вас не затрпа лавина 

г) Да се не удавите 
д) Да се не повредите ножем 
ђ) Да не ударите у друга кола 

 
16. Марија Калас је била чувена: 1 поен  

а) сликарка 
б) оперска певачица 
в) научница 

г) револуционарка 
д) књижевница 
ђ) глумица 
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17. Брод којим је Јасон пловио у потрази за златним руном звао се: 1 поен 
а) Арго 
б) Медеја 
в) Харибда 

г) Аспида 
д) Арка 
ђ) Наутилус 

 
18. Најимпозантнији споменик Београда и околине, Споменик незнаном јунаку на Авали, дело је 1 поен 

вајара: 
а) Томе Росандића   
б) Паје Јовановића    
в) Ивана Мештровића  

г) Симеона Роксандића 
д) Уроша Предића 
ђ) Ђорђа Јовановића 

 
19. Основни састојак паленте је: 1 поен 

а) кукурузно брашно 
б) маслиново уље 
в) пиринач 

г) марципан 
д) вотка 
ђ) кромпир 

 
20. Постепено појачавање звука у музици зове се: 1 поен 

а) крешендо 
б) пиано 
в) форте 

г) менует 
д) фуга 
ђ) мецо форте 

 
21. Дело Кроз васиону и векове написао је наш чувени научник: 1 поен 

а) Никола Тесла   
б) Милутин Миланковић  
в) Јосиф Панчић   

г) Михајло Пупин 
д) Михаило Петровић Алас 
ђ) Јован Цвијић 

 
22. Летње олимпијске игре 2012. одржаће се у: 1 поен 

а) Сеулу 
б) Лондону 
в) Токију 

г) Барселони 
д) Мексико Ситију 
ђ) Сочију 

 
23. Ако хоћете да на компјутеру текст куцате великим словима, притиснућете дугме: 1 поен 

а) Tab 
б) Enter 
в) Pg Up 

г) Pg Dn 
д) Caps Lock 
ђ) Ctrl 

 
24. Једна од најважнијих институција српског народа настала је у Пешти 1826. године,  1 поен 

а данас се налази у Новом Саду. У питању је: 
а) Матица српска     
б) Лига народа     
в) Српско народно позориште   

г) Српска академија наука и уметности 
д) Народна библиотека 
ђ) Српска књижевна задруга 

 
25. У којој земљи су Вишну и Шива божанства? 1 поен 

а) Боливија 
б) Индија 
в) Мароко 

г) Кина 
д) Јапан 
ђ) Јордан 

 
26. I have a dream (Имам један сан) главна је реченица чувеног говора који је 28. августа  1 поен 

1963. године испред Линколн меморијалног центра у Вашингтону одржао: 
а) Ричард Никсон    
б) Абрахам Линколн    
в) Мартин Лутер Кинг   

г) Џон Кенеди 
д) Хари Труман 
ђ) Елвис Присли 
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27. Цитра је: 1 поен 
а) мали и покретљиви ратни брод који као погон користи и весла и једра 
б) врста јужног воћа 
в) острво у Егејском мору вулканског порекла  
г) украс на (египатским) стубовима у облику спирале 
д) врста отровног паука 
ђ) музички жичани инструмент  

 
28. Филмове Високе потпетице, Жене на ивици нервног слома и Све о мојој мајци режирао је: 1 поен 

а) Квентин Тарантино 
б) Роман Полански 
в) Роберт Алтман 

г) Педро Алмодовар 
д) Џејмс Камерон 
ђ) Роберт Родригез 

 
29. Васко да Гама био је:  1 поен 

а) драмски писац 
б) истраживач и морепловац 
в) добитник Нобелове награде за мир 
г) војсковођа и државник 
д) троструки победник Отвореног првенства Француске у тенису 
ђ) шпански родољуб и борац за ослобођење од колонијалне власти 

 
30. Оно што је капетан Хејстингс Херкулу Поароу, то је др Вотсон: 1 поен 

а) инспектору Мегреу 
б) госпођици Марпл 
в) мистер Хајду 

г) Рип Кирбију 
д) инспектору Барнабију 
ђ) Шерлоку Холмсу  

 


