
 1 

 

 

ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 

јун 2015. 

 

Шифра кандидата: ____________________________ 

 

 

УПУТСТВО: Овај тест садржи питања из разних области људског знања. Уз свако питање 

наведено је шест одговора, али је међу њима само један тачан. Пажљиво прочитајте питање, 

а затим се определите за један од понуђених одговора заокруживањем одговарајућег слова. 

Сваки тачан одговор доноси по један поен.  

 

 

 

1. Алтруизам је: 1 поен 

а) љубав према природи 

б) тежња ка самоостварењу 

в) спремност да се помогне другима 

г) страх од болести 

д) истинољубивост 

ђ) логичка грешка 

   

2. Ди-те-пер је скраћеница за: 1 поен 

a) хитну доставу пошиљке 

б) врсту вакцине 

в) хуманоидног робота 

г) течни нафтни гас 

д) европски брзи воз 

ђ) британску тајну службу  

 

3. Јован Миодраговић био је познати:  1 поен 

а) сликар 

б) свештеник 

в) педагог 

г) дипломата 

д) лекар 

ђ) музичар 

  

4. Град Казабланка се налази у:  1 поен 

а) Швајцарској 

б) Египту 

в) Шпанији 

г) Португалији  

д) Мароку 

ђ) Италији 

 

5. Аутор и водитељ познате радијске емисије Београде, добро јутро био је:  1 поен 

а) Љубивоје Ршумовић 

б) Миња Субота 

в) Душко Радовић 

г) Бранко Милићевић 

д) Драган Лаковић  

ђ) Раша Попов 

   

 

 

Број освојених поена 
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6. Ако је у корпи туце јабука, то значи да је број јабука у корпи:  1 поен 

а) 4 

б) 6 

в) 8 

г) 12 

д) 20 

ђ) 24 

  

7. Музеј Ермитаж налази се у:  1 поен 

а) Паризу 

б) Санкт Петербургу 

в) Москви 

г) Берлину 

д) Прагу 

ђ) Будимпешти  

 

8. Латинска изрека Mens sana in сorporе sano значи:  1 поен 

а) У здравом телу – здрав дух. 

б) Без муке нема науке. 

в) По јутру се дан познаје. 

г) Преко трња до звезда. 

д) Нико се научен није родио. 

ђ) Човек је човеку вук. 

 

9. Трафалгар сквер налази се у:  1 поен 

а) Њујорку 

б) Чикагу 

в) Сиднеју 

г) Лондону 

д) Даблину 

ђ) Берлину   

 

10. Kроки је други назив за:  1 поен 

а) статуу без главе и удова 

б) гипсани украс 

в) брзопотезни цртеж 

г) уравнотежен однос светла и сенке 

д) посластицу од кромпира 

ђ) особу благе нарави 

  

11. Чувени Бели анђео са фреске Мироносице на гробу Христовом налази се у манастиру:  1 поен 

а)  Милешева 

б)  Сопоћани 

в)  Студеница 

г)  Жича 

д)  Градац 

ђ)  Дечани 

  

12. Алтамирa је позната по:  1 поен 

а) драгом камењу 

б) праисторијским сликама  

в) човечјој рибици 

г) великом броју медведа  

д) изузетно високој температури 

ђ) јаким ветровима 

  

13. Оно што је лешник за леску, то је жир за:  1 поен 

а) јавор 

б) брезу 

в) платан 

г) букву 

д) храст 

ђ) врбу  

 

14. Значајан јубилеј за државу Србију који се обележава ове године је:  1 поен 

а) 250 година од доношења  

    првог српског Устава 

б) 200 година од почетка  

    Првог српског устанка 

в) 200 година од почетка  

    Другог српског устанка 

г) 100 година од почетка  

    Првог светског рата 

д) 100 година од победе у  

     Балканским ратовима 

ђ) 80 година од ослобођења Београда 

     у Другом светском рату 

  

15. Звезде падалице су:  1 поен 

a) метеори 

б) комете  

в) звезде  

г) планете 

д) астероиди 

ђ) ништа од понуђеног 
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16. Особу која нити верује нити не верује да Бог постоји називамо:  1 поен 

а) теиста 

б) атеиста 

в) агностик 

г) клерик 

д) апотеиста 

ђ) пантеиста 

  

17. Чувар подземног света у грчкој митологији је:  1 поен 

а) Хидра 

б) Хермес 

в) Кербер 

г) Кронос 

д) Химера  

ђ) Минотаур 

  

18. Слику Сеоба Срба насликао је:  1 поен 

а) Урош Предић 

б) Милан Коњовић 

в) Јован Бијелић 

г) Сава Шумановић 

д) Паја Јовановић 

ђ) Ђура Јакшић 

  

19. Барон Минхаузен остао је упамћен по:  1 поен 

а) лажима 

б) искрености 

в) тачности 

г) крађама 

д) мудрости 

ђ) праведности 

  

20. Јован Јовановић Змај по образовању је био:  1 поен 

а) учитељ 

б) сликар 

в) свештеник 

г) кројач 

д) берберин 

ђ) лекар 

  

21. Стеријино позорје, фестивал националне драме и позоришта, одржава се у:  1 поен 

а) Нишу 

б) Зајечару 

в) Крушевцу 

г) Вршцу 

д) Новом Саду 

ђ) Јагодини  

 

22. Легенда о долини јоргована везана је за супругу једног српског владара. Реч је о:  1 поен 

а) Јелени Анжујској 

б) Симониди Немањић 

в) Милици Хребељановић 

г) Љубици Обреновић 

д) Марији Карађорђевић  

ђ) Драги Машин 

  

23. Заокружите слово испред одговора у којем су наведена само рогљаста тела:  1 поен 

а) купа, коцка, квадар 

б) коцка, лопта, квадар 

в) квадрат, коцка, квадар 

г) коцка, правоугаоник, квадар 

д) пирамида, квадрат, квадар 

ђ) коцка, пирамида, квадар  

  

24. Филмове Варљиво сунце, Сибирски берберин и Сунчаница режирао је:  1 поен 

а) Дејвид Линч  

б) Емир Кустурица  

в) Никита Михалков  

г) Квентин Тарантино 

д) Кристофер Нолан 

ђ) Акира Куросава 

25. Линукс је:  1 поен 

а) врста математичке функције  

б) божанство из римске митологије 

в) лик из серијала Ратови звезда 

г) привидна граница неба и  

    Земљине површине 

д) агенција за безбедност авио-саобраћаја 

ђ) рачунарски оперативни систем 

  

26. Опере Тоска, Боеми и Мадам Батерфлај компоновао је:  1 поен 

а) Рихард Вагнер 

б) Ђакомо Пучини 

в) Ђузепе Верди 

г) Петар Иљич Чајковски 

д) Жорж Бизе  

ђ) Волфганг Амадеус Моцарт 
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27. Назив Библија потиче из грчког језика и значи:  1 поен 

а) књига 

б) живот 

в) бог 

г) небо 

д) крст 

ђ) закон 

  

28. Ако се возите Шарганском осмицом, најближи национални парк је:  1 поен 

a) Фрушка гора 

б) Тара 

в) Шар-планина 

г) Копаоник 

д) Ђердап 

ђ) Дурмитор 

  

29. Едит Пјаф је била позната француска:  1 поен 

а) политичарка 

б) књижевница 

в) певачица 

г) револуционарка 

д) манекенка 

ђ) научница 

  

30. Атлетска дисциплина којом се бави Асмир Колашинац је:  1 поен 

а) скок увис 

б) трка на 200 метара 

в) троскок 

г) маратон 

д) бацање кугле 

ђ) бацање копља 

 


