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ТЕСТ ИЗ ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 

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. Кад је неко гроги он је:  1 поен 
а) весео 

б) љут 

в) сумњичав 

г) лажљив 

д) ошамућен 

ђ) тужан

 

2. Која од ових земаља не излази на Црно море? 1 поен 
а) Турска 

б) Бугарска 

в) Румунија 

г) Грчка 

д) Украјина 

ђ) Грузија 

 

3. VIP особа је:  1 поен 
а) веома значајна 

б) изузетно опасна 

в) веома сумњива 

г) изразито мудра 

д) врло опрезна 

ђ) неустрашива 

 

4. Највећи јеврејски празник је:  1 поен 
а) Рамазан 

б) Пасха 

в) Кошер 

г) Шалом 

д) Синагога 

ђ) Ускрс 

 

5. Кад неко добије CARTE BLANSHE:  1 поен 
а) победио је у покеру 

б) добио је отказ 

в) не сме да напусти земљу 

г) лети бизнис класом 

д) не треба му виза за друге 
земље 

ђ) има потпуну слободу 
деловања 

6. Књига у којој се описује живот Исуса Христа зове се:  1 поен 
а) Песма над песмама 

б) Откривење 

в) Божанствена комедија 

г) Књига проповедникова 

д) Јеванђеље 

ђ) Књига постања 
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7. Први српски министар просвете био је:  1 поен 
а)  Јован Скерлић 

б) Доситеј Обрадовић 

в) Вук Караџић 

г) Свети Сава 

д) Илија Гарашанин 

ђ) Прота Матеја Ненадовић 

 

8. Сикстинска капела налази се у:  1 поен 
а)  Паризу 

б) Милану 

в) Мадриду 

г) Лондону 

д) Риму 

ђ) Венецији 

 

9. Чувену слику Госпођице из Авињона насликао је:  1 поен 
а)  Тицијан 

б) Реноар 

в) Рубенс 

г) Ван Гог 

д) Микеланђело 

ђ) Пикасо 

 

10. Гроф Дракула пореклом је из:  1 поен 
а)  Бугарске 

б) Румуније 

в) Пољске 

г) Чешке 

д) Француске 

ђ) Италије 

 

11. У ком граду се одвија радња серије Секс и град:  1 поен 
а) Чикаго 

б) Лос Анђелес 

в) Бостон 

г) Њујорк 

д) Сан Франциско 

ђ) Вашингтон 

 

12. Суши је:  1 поен 
а) самурајски поздрав 

б) врста јела 

в) борилачка вештина 

г) врста зачина 

д) ударац у каратеу 

ђ) уметност аранжирања цвећа 

13. Бела куга означава:  1 поен 
а) пропадање озонског омотача 

б) трговину дрогом 

в) смрт услед смрзавања 

г) пад наталитета 

д) трговину белим робљем 

ђ) недостатак медицинског 
особља 

14. Исламски пророк Мухамед рођен је у:  1 поен 
а) Истамбулу 

б) Меки 

в) Дамаску 

г) Медини 

д) Јерусалиму 

ђ) Кому 



 3

15. Гибралтарски мореуз раздваја:  1 поен 
а)  Африку и Азију 

б) Европу и Африку 

в) Северну и Јужну Америку 

г) Велику Британију од 
европског копна 

д) Северну Америку и Азију 

ђ) ниједно од наведених 

 

16. Културни додатак Политике излази:  1 поен 
а)  понедељком 

б) уторком 

в) четвртком 

г) петком 

д) суботом 

ђ) недељом 

 

17. Један од ових глумаца није био Џемс Бонд:  1 поен 
а)  Пирс Броснан 

б) Роџер Мур 

в) Орландо Блум 

г) Шон Конери 

д) Тимоти Далтон 

ђ) сви наведени су били 

 

18. Врховни бог у римској митологији је:  1 поен 
а)  Јупитер 

б) Зевс 

в) Аполон 

г) Плутон 

д) Нептун 

ђ) Дионис 

 

19. Највећи позоришни фестивал у земљи, Стеријино позорје, име је добио по: 1 поен 
а) Браниславу Нушићу 

б) Јовану Ћирилову 

в) Јовану Поповићу 

г) Александру Поповићу 

д) Душану Ковачевићу 

ђ) Војиславу Јовановићу 

 

20. Како је Клаудије убио Хамлетовог оца, краља Данске?  1 поен 
а) сипао му је отров у уво 

б) угушио га је перјаним 
јастуком 

в) гурнуо га је са зидина замка 

г) убио га је у двобоју 

д) обесио га је 

ђ) убио га је прејаком речи 

 

21. Где су одржане прве модерне Олимпијске игре?  1 поен 
а) у Берлину 

б) у Риму 

в) у Атини 

г) у Атланти 

д) у Москви 

ђ) у Цариграду 
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22. Чардаш је:  1 поен 
а) хајдук 

б) врста плеса 

в) врста шатора 

г) марама 

д) дворац 

ђ) врста јела 

 

23. Које од ових новина су дневне новине?  1 поен 
а) НИН 

б) Глас јавности 

в) Време 

г) Треће око 

д) Свет 

ђ) Глорија 

 

24. Која од наведених животиња није сисар?  1 поен 
а) антилопа 

б) пас 

в) делфин 

г) ајкула 

д) кенгур 

ђ) кит 

 

25. Софра је:   1 поен 
а) део ношње 

б) врста кревета 

в) врста народног плеса 

г) домаћин 

д) врста колача 

ђ) трпеза 

 

26. Четири годишња доба компоновао је:  1 поен 
а) Сен-Санс 

б) Шопен 

в) Брамс 

г) Моцарт 

д) Лист 

ђ) Вивалди 

 

27. Аутор књиге Кроз васиону и векове је први Србин који је стекао докторат 
техничких наука,  1 поен 
славни математичар, астроном и климатолог. Његово име је: 
а) Руђер Бошковић 

б) Михаило Пупин 

в) Никола Тесла 

г) Михаило Петровић Алас 

д) Милутин Миланковић 

ђ) Јосиф Панчић

 

28. Само један међу наведеним исказима јесте тачан. Који?  1 поен 
а) Раван је одређена са три колинеарне тачке 

б) Раван је одређена са три различите тачке 

в) Раван је одређена са правом и тачком на њој 

г) Раван је одређена са правом и тачком ван ње 

д) Раван је одређена са две праве које се не секу 

ђ) Раван је одређена са две различите праве 
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29. Четири коке за четири дана снесу четири јаја. Колико ће јаја снети 12 кока за 12 
дана?  1 поен 
а) 12 

б) 24 

в) 36 

г) 48 

д) 64 

ђ) 144 

 

30. Само једна од понуђених реченица је тачна. Која?  1 поен 

а) За сваки природан број важи     xx =2
 

б) За сваки цео број важи               ( ) xx =
2

 

в) За сваки рационалан број важи  ( ) xx =
2

 

г) За сваки рационалан број важи  xx ±=  

д) За сваки реалан број важи          ( ) xx =
2

 

ђ) За сваки реалан број важи          xx =2
 


