
 
 

ТЕСТ ИЗ 
ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 

 
јули 2003. 

 
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 свако питање, а затим се определите за један од понуђених одговора 

заокруживањем одговарајућег слова. Сваки тачан одговор доноси по један поен.  

 

 

 

 
1. Када неко има псоријазу, иде код:  1 поен 

а) хирурга г) психијатра 

б) зубара д) дерматолога 

в) очног лекара ђ) кардиолога 

 
2. Шенлучити значи:  1 поен 

а) полудети г) очајавати 

б) лумповати д) кришом пушити 

в) остарити ђ) мучити се 

 
3. Ерудита је:  1 поен 

а) речит г) настран 

б) изузетно образован д) успешан спортиста 

в) заљубљен у себе ђ) неморалан 

 
4. Дамоклов мач је симбол:  1 поен 

а) мржње г) витештва 

б) снаге д) пожртвованости 

в) сталне опасности ђ) издаје 

 

 



5. Када кажемо да је неко вицешампион, то значи:  1 поен 
а) да је шампион над шампионима г) да му је неправедно узета 
   титула шампиона 

б) да је прошлогодишњи шампион д) да га сигурно чека титула шампиона 
  на следећем првенству 

в) да је освојио друго место ђ) да је шампион у причању вицева 

 

6. Ко је доручковао код Тифанија:  1 поен 
а) Жана Моро г) Грејс Кели 

б) Катрин Денев д) Одри Хепберн 

в) Ингрид Бергман ђ) Софија Лорен 

 
7. Лименко, Тото и Страшило су ликови из:  1 поен 

а) Алисе у земљи чуда г) Чаробњака из Оза 

б) Књиге о џунгли д) Малог принца 

в) Петра Пана ђ) Лепотице и звери 

 
8. Када неко једе пасту, он једе:  1 поен 

а) паштету г) салату 

б) пастрмку д) питу 

в) чорбу ђ) тестенину 

 

9. Ал Каида је:  1 поен 
а) катарска телевизијска станица г) врста борилачке вештине 

б) часопис за мушкарце д) терористичка организација 

в) нова музичка група ђ) шпански војсковођа 

 
10. Музеј воштаних фигура Мадам Тисо налази се у:  1 поен 

а) Лондону г) Мадриду 

б) Паризу д) Женеви 

в) Бриселу ђ) Фиренци 

 

11. Која од наведених жена има надимак Гвоздена лејди:  1 поен 
а) Карла дел Понте г) Маргарет Тачер 

б) Елеонора Рузвелт д) Наташа Мићић 

в) Медлин Олбрајт ђ) Индира Ганди 

 
12. Када кажемо јавна тајна, то је:  1 поен 

а) метафора г) еуфемизам 

б) оксиморон д) синоним 

в) плеоназам ђ) неологизам 

 
13. Које од наведених личности не чине пар:  1 поен 

а) Ромео и Јулија г) Зевс и Хера 

б) Цезар и Пенелопа д) Антоније и Клеопатра 

в) Отело и Дездемона ђ) Арагорн и Аруена 

 



14. Када неког анатемишемо значи да смо га: 1 поен 
а) прогласили свецем  г) сахранили 

б) проклели д) помиловали 

в) унапредили ђ) оставили без теме 

 
15. Који се од наведених догађаја узима за почетак Француске буржоаске револуције:  1 поен 

а) Робеспјерова побуна против жирондинаца г) Наполеоново проглашење за цара 

б) Вартоломејска ноћ д) Волтеров позив на побуну 

в) пад тврђаве Бастиље ђ) ниједан од наведених догађаја 

 
16. Манастир Грачаница задужбина је:  1 поен 

а) Светог Саве г) Стефана Првовенчаног 

б) краља Милутина д) цара Душана 

в) Стефана Немање ђ) деспота Стефана Лазаревића 

 
17. Чувену слику Крик насликао је:  1 поен 

а) Едвард Мунк г) Едуард Мане 

б) Винсет ван Гог д) Анри Матис 

в) Пабло Пикасо ђ) Аугуст Реноар 

 
18. Библија се завршава:  1 поен 

а) Песмом над песмама г) Павловом посланицом Коринћанима 

б) Јеванђељима д) Откривењем Јовановим (Апокалипсом) 

в) Давидовим псалмима ђ) Књигом проповедника 

 
19. Од шест наведених филмова, пет је режирао Педро Алмодовар.   1 поен 
      Које дело он није режирао? 

а) Високе потпетице г) Улични пси 

б) Кика д) Све о мојој мајци 

в) Вежи ме ђ) Жене на ивици нервног слома 

 
20. Кроз коју од наведених држава не протиче Дунав?  1 поен 

а) Аустрију г) Мађарску 

б) Бугарску д) Немачку 

в) Румунију ђ) Швајцарску 

 
21. Радна површина Windows-а назива се:  1 поен 

a) Taskbar г) Recycle Bin 

б) Toolbar д) Working Windows 

в) Desktop ђ) Word 

 
22. НИН-ова награда додељује се за:  1 поен 

а) најбољу драму г) најбољи новински чланак године 
б) најбољу песничку збирку године д) животно дело 

в) најбољи роман године ђ) најбоље глумачко остварење године 

 
 
 



23. Благовести су сцена у којој:  1 поен 
а) Христос благосиља апостоле г) голуб доноси Богородици 
   маслинову гранчицу 

б) анђео сопштава Богородици да ће  д) Бели анђео доноси вест о  
    родити Божјег сина  васкрсењу Христа 

в) Богородица умире, а Христ прихвата  ђ) ниједна од понуђених њену душу 

 

24. Орфеј је јунак из античке митологије познат по томе што:  1 поен 
а) убија оца и жени се мајком г) његова свирка и песма имају чудесну моћ 

б) неуспешно гура камен уз брдо д) трпи глад и жеђ, а храна и вода  
  су му на дохват руке 

в) краде ватру за људе, те га богови кажњавају ђ) је решио загонетку Сфинге 

 
25. Помрачење Месеца је феномен када се:  1 поен 

а) Сунце налази између Земље и Месеца г) Месец окрене тамном страном 
    према Земљи 

б) Месец налази између Земље и Сунца д) Месец помери из Треће куће 

в) Земља налази између Месеца и Сунца ђ) ниједан од понуђених 

 
26. Play-off је:  1 поен 

а) ознака на појачалу за електричну гитару г) крај спортске утакмице 

б) улазак најбољих тимова у завршни  д) престанак каријере спортисте  
     део такмичења  

в) фразални глагол на енглеском језику ђ) команда за искључивање видео-игрица 

 
27. Руковети су:  1 поен 

а) поздрављање пред почетак дипломатских  г) загревање кошаркаша пред   
    преговора  извођење тројки 

б) поздрављање диригента и првог виолинисте  д) држање за руке у колу  
     на крају концерта 

в) сплетови народних песама обрађених за хор ђ) свирање на клавиру у четири руке 

 
28. Армија војника освојила је дворац са 100 соба. Колико најмање војника треба   1 поен 
      да буде у армији да бисмо били сигурни да се бар у једној соби војници друже: 

а) 100 г) 102 

б) 2 д) 200 

в) 101 ђ) 22 

 
29. Импликација а < b => аc <bc је:  1 поен 

а) увек тачна г) тачна кад год c није негативно 

б) тачна само уколико је c > 0 д) тачна уколико је c < 0 

в) никад није тачна ђ) тачна кад год су a и b позитивни бројеви 

 
30. �9 је: 1 поен 

а) 3 г) - 3 

б) � 3 д) 81 

в) некад 3, а некад -3 ђ) �-9 


