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ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
јун 2007. 

 
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. Који глумац није играо у филму „Маратонци трче почасни круг“? 1 поен 

а) Зоран Радмиловић  

б) Павле Вујисић 

в) Богдан Диклић 

г) Драган Николић 

д) Бора Тодоровић 

ђ) Мија Алексић  
 

2.  Када за некога кажемо да је доајен, то значи да је он: 1 поен 

а) добар глумац 

б) најстарији по служби  
в) иноватор 

г) стручњак у свом послу 

д) добитник неке награде 
ђ) особа увек спремна да помогне 

 

3.  Баљшој театар се налази у: 1 поен 

а) Кијеву 

б) Минску 

в) Петрограду  

г) Прагу 

д) Москви 

ђ) Варшави 
 

4.  Аја Софија је: 1 поен

а) италијанска ренесансна сликарка 

б) камен мудрости 
в) француска балерина 

 

г) византијска црква у Цариграду 

д) острво у грчком  архипелагу 
ђ) име брода којим је Колумбо  
    допловио у Америку 

 

5.  Којим спортом се бавио Пит Сампрас? 1 поен 
а) бициклизмом 

б) кошарком 

в) одбојком 

г) тенисом 

д) атлетиком 

ђ) стрељаштвом
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6.  Реч алфабет потиче из: 1 поен 

а) грчког језика 

б) персијског језика 

в) италијанског језика 

г) руског језика 

д) енглеског језика 

ђ) немачког језика 
 

7.  Ако слетите на аеродром Хитроу, слетели сте у:  1 поен 

а)  Франкфурт 

б) Лондон 

в) Амстердам 

г) Париз 

д) Брисел 

ђ) Рим 

 

8.  Гауда је: 1 поен 

а) познати возач формуле 1 
б) град у Немачкој  

в) традиционални боливијски плес 

г) познати шпански архитекта 
д) врста дувачког инструмента 

ђ) врста сира 

 
9.  Геријатар лечи: 1 поен 

а) новорођенчад 

б) малу децу 
в) трудне жене 

г) старе људе 

д) спортисте 
ђ) ни један од понуђених одговора 

 

10. Лама живи: 1 поен 

а) у Азији 

б) у Африци 

в) у Јужној Америци 

г) у Северној Америци 

д) у Аустралији 

ђ) на Новом Зеланду 

 

11. Спелеолог истражује: 1 поен 

а) биљни свет 

б) народне обичаје 

в) океане  

г) пећине 

д) прашуме 

ђ) животињски свет 
 

12. 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 
 

13. Статуа Мале сирене налази се у: 1 поен 

а) Амстердаму 

б) Москви 

в) Бриселу 

г) Лондону 

д) Паризу 

ђ) Копенхагену 

 

14. Зевс је врховни бог старих Грка. Ко је врховни бог старих Римљана? 1 поен 

а) Јупитер 

б) Јанус 

в) Аполон 

г) Дионис 

д) Посејдон 

ђ) Атлас 
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15. Г8 је ознака за: 1 поен 

а) осмо светско чудо 

б) скуп осам најразвијенијих  
     земаља света 

в) осам најбољих тенисера света 

г) осам основних спортских  
    дисциплина 

д) осам масонских ложа 

ђ) политичку странку 
 

16. Ко је компоновао Оду радости? 1 поен 

а) Јозеф Хајдн 

б) Лудвиг ван Бетовен 

в) Феликс Менделсон 

г) Хектор Берлиоз 

д) Волфганг Амадеус Моцарт 

ђ) Петар Иљич Чајковски 
 

17. Фадо музика је пореклом из: 1 поен 

а) Италије 

б) Русије 

в) Португалије 

г) Туниса 

д) Француске 

ђ) Јапана 
 

18. Опера потиче из: 1 поен 

а) Француске 
б) Италије 

в) Немачке 

г) Шпаније 
д) Мађарске 

ђ) Русије 

 

19. Јеврејски краљ Соломон био је познат по: 1 поен 

а) снази 

б) страдању 

в) заборавности 

г) љубомори 

д) похлепи 

ђ) мудрости 

 

20. По библијском предању, Бог је створио човека: 1 поен 

а) првог дана 

б) другог дана 

в) трећег дана 

г) петог дана 

д) шестог дана 

ђ) седмог дана 

 

21. По библијском предању, јеврејски народ је преко Црвеног мора превео: 1 поен 

а) Ноје 

б) Давид 
в) Аврам 

г) Мојсије 

д) Јов 
ђ) Исак 

 

22. Ако је нечије излагање прелиминарно, то значи да је: 1 поен 

а) на страном језику 

б) недоследно 

в) досадно 

г) претходно 

д) преопширно 

ђ) завршно 
 

23. Ктитор манастира Манасије је: 1 поен 

а) Стефан Немања 

б) Урош I 

в) Стефан Првовенчани 

г) краљ Милутин 

д) цар Душан  

ђ) деспот Стефан Лазаревић 
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24. У близини ког града се налази манастир Жича: 1 поен 

а) Пећи 

б) Краљева 

в) Новог Пазара 

г) Приштине 

д) Деспотовца 

ђ) Крушевца 
 

25. Ком сликарском правцу припада сликар Клод Моне: 1 поен 

а) ренесанси 

б) импресионизму 

в) експресионизму 

г) кубизму 

д) надреализму 

ђ) апстрактном сликарству 

 

26. Шта од наведених програма јесте оперативни систем? 1 поен 

а) Microsoft Word  
б) Microsoft Windows 

в) Microsoft Access 

г) Adobe Photoshop 
д) Adobe Acrobat Reader  

ђ) Microsoft Power Point 

 
27. Шта је хардвер? 1 поен 

а) Претраживач Интернета  
    (Internet Explorer) 
б) Програм за креирање публикација  
    (Microsoft Publisher)) 

в) Штампач (Printer) 

г) Програм за табеларне калкулације 
    (Microsoft Excell) 
д) Програм за пријем и слање 
     електронске поште  
     (Microsoft Outlook) 
ђ) Програм за цртање (Corel Draw) 

 
28. На столу се налазе четири карте. На једној страни сваке карте записано је слово, а 1 поен 

на другој број. Петар тврди: „Ако је на једној страни карте самогласник, онда је на 
другој страни паран број.“ Колико најмање карата, и које карте, треба да окренемо 
да бисмо били сигурни да је Петар рекао истину? 

 

 

 

а) 2 карте – У и 0 

б) 2 карте – У и 7 

в) 2 карте – У и Ф 

г) 3 карте – У, 0 и 7 

д) 3 карте – У, Ф и 0 

ђ) морају се окренути све четири карте 
 

29. У једном месецу једне године, три суботе пале су на парни датум.  1 поен 
Који је 17. дан тог месеца?  
а) недеља 

б) понедељак 

в) уторак 

г) среда 

д) четвртак 

ђ) петак 
 

 

30. У једном разреду има 23 ученика. Међу девојчицама из тог разреда не постоје две  1 поен 
које се свиђају истом броју дечака из тог разреда. Колико највише има девојчица у 
том разреду?   
а) 8 
б) 10 

в) 11 

г) 12 
д) 15 

ђ) 23 

 

У Ф 0 7 


