
 

 
ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
 

јун 2006. 
 

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 по један поен.  

 

 

1. Ако Вам неко каже да има аверзију према Вама, рекао Вам је: 1 поен 
а) да сте му симпатични 

б) да је забринут за Вас 

в) да сте му одвратни  

г) да га привлачите 

д) да жели да се удружите 

ђ) да га подсећате на некога 
 
2. Француски сликар Пјер-Огист Реноар припада правцу: 1 поен 

а) ренесанси 

б) импресионизму 
в) експресионизму 

г) надреализму 

д) кубизму 
ђ) апстрактном сликарству 

 

3. По библијској легенди, Мојсију се Бог први пут јавља: 1 поен 
а) из Црвеног мора 

б) из грома 

в) са облака 

г) из крошње кедра 

д) из купине која гори 

ђ) из пећине 
 

4. Редитељ филмског серијала Кум I, II и III је: 1 поен 

а) Џон Форд 
б) Серђо Леоне 

в) Бернардо Бертолучи 

г) Мартин Скорсезе 
д) Френсис Форд Копола 

ђ) Дејвид Линч 
 

5. Експропријација земљишта је: 1 поен 
а) наводњавање земљишта 

б) обрађивање земљишта 

в) одузимање земљишта  

г) ђубрење земљишта 

д) поклањање земљишта 

ђ) пошумљавање земљишта 
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6. Ако хоћете да на компјутеру текст куцате великим словима, притиснућете дугме: 1 поен 
а) Tab 
б) Enter 

в) Pg Up 

г) Pg Dn 
д) Caps Lock 

ђ) Ctrl 
 
7. Када се за неког политичара каже да се експонира, то значи: 1 поен 

а) да се уздржава од изјава 

б) да се превише појављује у јавности 
в) да не поштује противнике 

г) да се спрема да дâ оставку 

д) да се неукусно облачи 
ђ) да је необразован 

 

8. Хришћански празник Цвети слави: 1 поен 
а) Христов улазак у Јерусалим 
б) Христово чудо у Кани Галилејској 

в) Христову последњу вечеру са  
     ученицима 

г) рођење Богородице  
д) Христово крштење 

ђ) Христово распеће на Голготи 

 

9. Ко је последњи председник државне заједнице Србија и Црна Гора: 1 поен
а) Филип Вујановић 

б) Борис Тадић 

в) Светозар Маровић 

г) Војислав Коштуница 

д) Мило Ђукановић 

ђ) Зоран Шами 
  
10. Четверац је казнени ударац у: 1 поен

а) ватерполу 

б) одбојци 
в) кошарци 

г) рукомету 

д) америчком фудбалу 
ђ) бејзболу 

 

11. У којoј речи три не означава број три: 1 поен
а) триатлон 

б) триместар 

в) тријумвират 

г) трилогија 

д) тример 

ђ) триптих 
 
12. Познати воз Оријент – Експрес саобраћа на релацији: 1 поен 

а) Москва – Беч 

б) Париз – Истанбул 
в) Рим – Софија 

г) Барселона – Атина 

д) Каиро – Александрија 
ђ) Будимпешта – Солун 

  

13. Како се зове мореуз који дели Шпанију и Мароко: 1 поен 
а) Гибралтарски мореуз 

б) морски канал Малага 

в) Суецки канал 

г) Берингов мореуз 

д) морски теснац Месина 

ђ) ниједан од понуђених одговора 
 

14. За коју кухињу је карактеристичан зачин кари: 1 поен
а) индијску 
б) кинеску 

в) мексичку 

г) јапанску 
д) арапску 

ђ) аргентинску 
  

15. Шта се не налази у Паризу: 1 поен
а) Булоњска шума 

б) Нотр Дам 

в) Лувр 

г) Тријумфална капија 

д) Монмартр 

ђ) Црвени трг  
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16. Балалајка је: 1 поен 
а) врста народне руске приче 
б) дрвена лутка 

в) монголска народна ношња 

г) врста музичког инструмента 
д) сеоска кућа  

ђ) језеро у Сибиру 
 
17. По којој реткој животињи су позната острва Галапагос: 1 поен 

а) патуљасто прасе  

б) гризли 
в) џиновска водена корњача 

г) бели тигар 

д) џиновска панда 
ђ) бели носорог 

 

18. Ко је врховни бог старих Римљана: 1 поен 
a) Јупитер 
б) Јанус 

в) Бахус 

г) Аполон 
д) Посејдон 

ђ) Зевс 
 
19. Када пишете curriculum vitae (CV), пишете: 1 поен

а) судску жалбу 

б) писмо среће 
в) компјутерски програм 

г) песму 

д) биографију 
ђ) тужбу 

 

20. Спартанско васпитање је: 1 поен
а) строго 

б) попустљиво 

в) шаљиво 

г) безбрижно 

д) недоследно 

ђ) либерално 
 
21. Која од наведених титула и звања не припада српској историји и култури: 1 поен 

а) велики жупан 

б) цар 
в) краљ 

г) архиепископ 

д) надбискуп 
е) митрополит 

 

22. Шта није могло да настане у 19. веку: 1 поен 
а) радијска емисија 

б) филм 

в) карикатура 

г) штампана књига 

д) новински чланак 

е) фотографија
 
23. Аутор српске химне Боже правде је: 1 поен 

а) Јосиф Маринковић г) Даворин Јенко 

б) Корнелије Станковић д) Исидор Бајић 
в) Јосиф Шлезингер ђ) Петар Коњовић  

 
24. Престоница последње српске средњовековне државе налазила се у: 1 поен 

а) Призрену г) Расу 

б) Смедереву д) Крушевцу 
в) Београду ђ) Сент Андреји 

 

25. Задужбина Иве Андрића налази се у: 1 поен 
а) Мостару г) Загребу 

б) Сарајеву д) Травнику 

в) Вишеграду ђ) Београду  
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26. Колико решења има једначина х + у =10 у скупу природних бројева? 1 поен 
а) 2 г) 10 
б) 5 д) 11 

в) 9 ђ) бесконачно много  

 
27. Права је одређена пресеком две равни. Колико је правих највише одређено са четири 1 поен 

равни у простору?  
а) 2 г) 8 
б) 4 д) 12 

в) 6 ђ) 16 
  

28. Полупречник круга А је 100 метара, а полупречник круга В један метар већи.  1 поен 
За колико је већи обим круга В? 
а) 2 метра г) 200 метара 

б) између 6 и 7 метара д) између 314 и 315 метара 

в) 100 метара ђ) више од 620 метара 
 

29. Шта се не може добити једним равним сечењем коцке?  1 поен 

а) коцка г) тространа призма 
б) тетраедар д) четворострана призма 

в) квадар ђ) петострана призма 

 
30. Ком грчком математичару се приписује да је написао 13 књига Елемената, за које се  1 поен 

сматра да су најчитаније штиво свих времена, после Библије? 
а) Питагори г) Еуклиду 
б) Платону д) Архимеду 

в) Аристотелу ђ) Декарту 


