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ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
 

јул 2005. 
 

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. Која од наведених европских земаља не излази на море: 1 поен
а) Немачка 

б) Француска 

в) Финска 

г) Пољска 

д) Словачка 

ђ) Румунија 
 

2. Која од наведених животиња није гмизавац? 1 поен 
а) боа 

б) жаба 
в) игуана 

г) крокодил 

д) корњача 
ђ) алигатор 

 

3. Који од наведених филмова није режирао Емир Кустурица? 1 поен 
а) Отац на службеном путу 

б) Сјећаш ли се Доли Бел 

в) Бела мачка, црни мачор 

г) Дом за вешање 

д) Скупљачи перја 

ђ) Живот је чудо 
 

4. Која од ових јединица не мери дужину? 1 поен 
а) палац 
б) јард 

в) миља 

г) унца 
д) светлосна година 

ђ) метар 
 

5. Ако се возите у шпанским колима, возите се у колима марке: 1 поен 
а) Волво 

б) Дачија 

в) Крајслер 

г) Пежо 

д) Сеат 

ђ) Киа 
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6. Први српски владар који је Београд узео за своју престоницу био је: 1 поен 
а) Кнез Милош 
б) Деспот Стефан Лазаревић 

в) Кнез Михаило Обреновић 

г) Деспот Ђурађ Бранковић 
д) Стефан Првовенчани 

ђ) Цар Душан 
 

7. Говорећи о реформама у школству, министар је начинио малу дигресију.  1 поен 
Шта је он урадио? 
а) гестикулирао 
б) заборавио текст 

в) затетурао се 

г) оптужио некога 
д) направио паузу 

ђ) скренуо са главне теме 
 

8. Који је митски јунак кажњен тако да му је, прикованом за стену, орао сваки дан  1 поен 
кљуцао јетру? 
а) Прометеј 

б) Посејдон 
в) Тантал 

г) Орфеј 

д) Тезеј 
ђ) Одисеј 

 

9. Заокружите тачну тврдњу: 1 поен 
а) Мојсије је новозаветни пророк 

б) Аутори јеванђеља су Марко, Лука,  
     Јован и Петар 
в) Нојев ковчег искрцао се у Јерусалиму 

 

г) Књигама постања почиње  
     Нови завет 

д) Голгота је место распећа  
     Исуса Христа 

ђ) Марија Магдалена је мајка  
    Исуса Христа 

 

10. МЕНСА је: 1 поен 
а) међународно удружење изузетно 
     интелигентних људи 

б) међународно удружење нафтних  
     компанија 

в) међународно удружење за  
    телекомуникацију 

г) међународно удружење  
    хендикепираних особа 

д) међународно удружење филмских  
     стваралаца 

ђ) међународно удружење заштитника  
    животиња 

 
11. Који орган ствара инсулин? 1 поен

а) панкреас 

б) јетра 
в) плућа 

г) слезина 

д) бубрези 
ђ) срце 

 

12. Логореичан човек пуно: 1 поен
а) зна 

б) једе 

в) спава 

г) ради 

д) сања 

ђ) прича 
 

13. Када за некога кажемо да је персона грата, то значи да је та особа: 1 поен
а) непожељна 
б) омиљена 

в) сумњива 

г) опасна 
д) лаковерна 

ђ) добро расположена 
 

14. Садашњи српски министар просвете и спорта је: 1 поен
а) Предраг Марковић 
б) Гашо Кнежевић 

в) Љиљана Чолић 

г) Владимир Божовић 
д) Слободан Вуксановић 

ђ) Саша Ђорђевић 
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15. Ромео и Јулија живели су у: 1 поен
а) Италији 
б) Енглеској 

в) Француској 

г) Данској 
д) Шпанији 

ђ) Немачкој 
 

16. Наведена су имена познатих личности и уз њих поједини атрибути. Уз коју личност је 1 поен 
      наведен погрешан атрибут, онај који јој се не може приписати? 

а) Краљ Мида – похлепан 

б) Сизиф – упоран 

в) Пенелопа – превртљива 

г) Јелена Тројанска - лепа 

д) Атлас – снажан 

ђ) Атина – мудра 
 

17.  Чувени српски сликар, трагично настрадао у Другом светском рату, аутор слика 1 поен 
       Пијана лађа и Предео из Шида је: 

а) Урош Предић 

б) Иван Мештровић 

в) Сава Шумановић 

г) Паја Јовановић 

д) Драган Малешевић Тапи 

ђ) Марко Мурат 
 

18. Ко се обраћао деци са „Поштована децо...“ :  1 поен
а) Љубивоје Ршумовић 

б) Драган Лукић 

в) Душко Радовић 

г) Ј. Ј. Змај 

д) Бранко Радичевић 

ђ) Десанка Максимовић 
 

19. Жене два рођена брата су: 1 поен 
а) заове 

б) свекрве 

в) јетрве 

г) снаје 

д) посестриме 

ђ) пашенке 
 

20. Када за неку особу кажемо да је аспида, то значи да је та особа: 1 поен 
а) зла 
б) снажна 

в) храбра 

г) брза 
д) усамљена 

ђ) сујетна 
 
21.Филмска Мери Попинс је била: 1 поен 

а) Џулија Робертс 

б) Џули Ендрјуз 
в) Џуди Гарланд 

г) Мерлин Монро 

д) Грејс Кели 
ђ) Елизабета Тејлор 

 

22. Која од наведених земаља је актуелни европски првак у фудбалу: 1 поен 
а) Немачка 
б) Француска 

в) Грчка 

г) Италија 
д) Енглеска 

ђ) Бразил 
 
23. Који од наведених градова није главни град: 1 поен 

а) Лисабон 

б) Хелсинки 
в) Москва 

г) Истанбул 

д) Праг 
ђ) сваки је главни град 

 

24. У ком граду се налази Бродвеј? 1 поен 
а) Лондон 

б) Сан Франциско 

в) Сиднеј 

г) Њујорк 

д) Беч 

ђ) Париз 
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25. Ко је композитор опере „Травијата“? 1 поен 
а) Рихард Вагнер 
б) Хектор Берлиоз 

в) Ђузепе Верди 

г) Жорж Бизе 
д) Ђакомо Пучини 

ђ) Антонио Вивалди
 
26. Сликар који је један део свог живота провео на Тахитију, сликајући  1 поен 
       пре свега Тахићанке, зове се: 

а) Пабло Пикасо 
б) Клод Моне 

в) Пол Гоген 

г) Пол Верлен 
д) Франциско Гоја 

ђ) Винсет Ван Гог 
 

27. Скуп  тачака у простору које су једнако удаљене од дате праве је: 1 поен 
а) сфера 

б) раван 

в) права 

г) две праве 

д) цилиндар 

ђ) купа 
 

28.  Аца је потрошио једну кантицу боје да обоји правилан тетраедар (правилну  1 поен 
тространу пирамиду једнаких ивица). Онда је направио тетраедар са троструко 
дужим ивицама. Ако буде бојио истим интензитетом као у првом случају (ако буде 
трошио исту количину боје по јединици површине), колико ће кантица 
потрошити за бојење већег тетраедра? 
а) 3 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

д) 9 

ђ) 12 
 

29. Примењујући сличност троуглова, по легенди је висину пирамида мерио: 1 поен 
а) Набукодоносор 
б) Талес 

в) Зенон 

г) Питагора 
д) Еуклид 

ђ) Архимед 
 

30. Уколико није дозвољено сечење, већ искључиво савијање, само једна од ових 1 поен 
 мрежа може да представља омотач коцке. Која? 

 

a)         

         

      

      

б)       

        

        

       

      

в)       

          

       

      

г)       

         

      

д)       

        

         

      

ђ)         

       

       

       

       

      


