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ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 

јун 2012. 

 

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. Река преко које се по веровању Старих Грка преносе душе умрлих зове се: 1 поен 

а) Стикс 

б) По  

в) Хадрија 

г) Еуридикина река 

д) Црвена река 

ђ) Керберов мореуз 

 

2. Турски марш је компоновао: 1 поен 

а) Фредерик Шопен 

б) Франц Лист 

в) Доменико Скарлати 

г) Роберт Шуман 

д) Волфганг Амадеус Моцарт 

ђ) Клод Дебиси

 

3. На олимпијској застави има пет кругова који симболизују:  1 поен 

а) пет атлетских дисциплина 

б) пет насељених континената Земље 

в) првих пет олимпијских спортова 

г) пет старогрчких божанстава 

д) пет грчких полиса 

ђ) пет основних боја 

 

4. После рушења Вавилонске куле Бог је казнио људе тако што је: 1 поен 

а) усмртио прворођену децу 

б) послао потоп 

в) послао глад 

г) разделио језике 

д) истерао људе из раја 

ђ) дао жени да у мукама рађа 

 

5. Стање власти до кога долази када председник и премијер нису из исте политичке странке  1 поен 

или опције зове се: 

а) инаугурација 

б) кохабитација 

в) аутократија 

г) копродукција 

д) инхибиција  

ђ) консензус 

 

 

Број освојених поена 
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6. Манастир Богородица Љевишка задужбина је: 1 поен 

а) Стефана Немање  

б) Стефана Првовенчаног 

в) краља Милутина 

г) краља Владислава 

д) цара Душана 

ђ) краља Уроша I  

 

7. Како се зове мореуз који дели Шпанију и Мароко: 1 поен 

а) Берингов мореуз 

б) морски канал Малага 

в) Суецки канал 

г) Гибралтарски мореуз  

д) морски теснац Месина 

ђ) Лаперузов пролаз 

 

8. Мазурка је: 1 поен 

а) словачка народна ношња 

б) језеро у Украјини 

в) врста пушке 

г) стари назив за гимназију 

д) пољска народна игра 

ђ) мађарска ракија 

 

9. Етнолог истражује: 1 поен 

а) вулкане и пећине 

б) ретке животињске и биљне врсте 

в) обичаје и начин живота једног 

народа 

г) мора и океане 

д) узроке тектонских поремећаја 

ђ) ниједан од понуђених одговора 

 

10. Древни град Петра, један од најзначајнијих локалитета под заштитом УНЕСКО-а, 1 поен 

налази се у:  

а) Јордану 

б) Ирану 

в) Палестини 

г) Сирији 

д) Грузији 

ђ) Азербејџану 

 

11. Вук Јеремић, министар иностраних послова Србије, постао је пре извесног времена: 1 поен 

a) председавајући Савета Европе 

б) председник Савета безбедности 

    Уједињених нација  

в) председник комисије Међународног 

    монетарног фонда 

г) председавајући Генералне  

    скупштине Уједињених нација 

д) председавајући Европског парламента 

ђ) генерални секретар НАТО-а 

 

 

12. Диванити значи: 1 поен 

а) пушити 

б) разговарати 

в) плесати 

г) одмарати се 

д) свађати се 

ђ) кувати 

 

13. Кићење невесте је: 1 поен 

а) опера Станислава Биничког 

б) балет Стевана Христића 

в) комедија Косте Трифковића 

г) приповетка Боре Станковића 

д) слика Паје Јовановића 

ђ) део Руковети С. С. Мокрањца 
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14. Таљателе:  1 поен 

а) једемо 

б) обувамо 

в) облачимо 

г) држимо на зиду 

д) читамо 

ђ) слушамо 

 

15. Најдужа европска река је: 1 поен 

а) Дунав 

б) Висла 

в) Волга 

г) Рајна 

д) Влтава 

ђ) Рона 

 

16. Оскара за најбољи филм 2012. добио је: 1 поен 

а) шпијунски филм  

б) мјузикл 

в) хорор филм 

г) вестерн 

д) научнофантастични филм 

ђ) неми филм 

 

17. Библијске похвалне песме у славу Бога, Псалми, приписују се: 1 поен 

а) Мојсију 

б) Давиду 

в) Исусу Христу 

г) Соломону 

д) Богородици 

ђ) Јову 

  

18. Амброзија је: 1 поен 

а) невеста 

б) лаксатив 

в) дувачки инструмент 

г) храна богова 

д) стилска фигура 

ђ) врста плеса 

 

19. Познату слику Доручак на трави насликао је: 1 поен 

а) Пол Гоген 

б) Огист Реноар 

в) Марк Шагал 

г) Пол Сезан 

д) Едгар Дега  

ђ) Едуар Мане 

 

20. По народној песми, гром који удара „кад му време није“ удара на дан једног свеца.  1 поен 

У питању је празник: 

а) Илиндан 

б) Стевандан 

в) Ђурђевдан 

г) Ивањдан 

д) Петровдан 

ђ) Савиндан 

 

21. Музеј Ермитаж налази се у: 1 поен 

а) Москви 

б) Прагу 

в) Кијеву 

г) Петрограду 

д) Варшави 

ђ) Братислави  

 

22. Виминацијум, познато архелошко налазиште у околини Пожаревца, потиче из: 1 поен 

а) неолитског доба 

б) римског периода 

в) средњег века 

г) палеолита 

д) 18. века 

ђ) Првог српског устанка 
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23. Животиња која је најуспешнији ловац змија је: 1 поен 

а) мунгос 

б) какаду 

в) леопард 

г) игуана 

д) марабу 

ђ) тапир 

 

24. По грчкој митологији, богиња рата и мудрости је: 1 поен 

а) Афродита 

б) Еуридика 

в) Атина 

г) Пандора 

д) Семела 

ђ) Хера 

 

25. Глумац који је тумачио лик професора Косте Вујића у телевизијској драми из 1972. године 1 поен 

 у режији Владимира Андрића је: 

а) Миодраг Петровић Чкаља 

б) Велимир Бата Живојиновић 

в) Павле Вуисић 

г) Мија Алексић  

д) Зоран Радмиловић 

ђ) Љубиша Самарџић 

 

26. Џон Ленон, Пол Макартни, Џорџ Харисон и Ринго Стар били су чланови музичке групе: 1 поен  

а) Би Џиз 

б) U2 

в) Металика 

г) Битлси  

д) Аеросмит 

ђ) Секс пистолс 

 

27. Последња престоница српске средњовековне државе налазила се у: 1 поен 

а) Призрену 

б) Крушевцу 

в) Београду 

г) Расу 

д) Смедереву  

ђ) Сент Андреји 

 

28. Корифеј је: 1 поен 

а) вођа хора у Старој Грчкој 

б) бог мора 

в) почасни споменик подигнут у  

    нечију славу  

г) шкотска народна ношња  

д) огроман амфитеатар у Старом Риму 

ђ) митолошко биће, пола бик ‒ пола човек 

 

29. Најлепша књига нашег средњег века и први споменик српске ћирилице је: 1 поен 

а) Летопис попа Дукљанина  

б) О народима 

в) Душанов законик 

г) Мирослављево јеванђеље 

д) Хиландарски типик 

ђ) Номоканон 

 

30. Шта се не налази у Паризу: 1 поен 

а) Булоњска шума 

б) Сорбона 

в) Лувр 

г) Тријумфална капија 

д) Монмартр 

ђ) Фонтана ди Треви 

 


