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ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 

јун 2010. 
 

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 један поен.  

 

 
 

1. По библијској легенди, издајући Христа Јуда га је означио:  1 поен 
а) мачем      г) пољупцем 

б) именом      д) прекривањем марамом 
в) додиром      ђ) показивањем прстом 

 

2. Чувену скулптуру Давида, која се данас налази у Фиренци, исклесао је: 1 поен 
а) Рафаел      г) Роден 

б) Леонардо да Винчи    д) Голијат 

в) Микеланђело     ђ) Мојсије 

 

3. Композитор Месечеве сонате и Оде радости је: 1 поен 
а) Камиј Сен-Санс    г) Фредерик Шопен 

б) Рихард Штраус     д) Антонио Вивалди 

в) Лудвиг ван Бетовен   ђ) Волфганг Амадеус Моцарт 
 

4. Гваш је: 1 поен 
а) посуда за чај     г) сликарска техника 
б) стил пливања     д) врста јела 

в) ударац у боксу     ђ) део одеће 

 

 
 

Број освојених поена 
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5. Манастир Градац на Ибру, код Брвеника, задужбина је: 1 поен 
a) кнеза Лазара    г) монахиње Јефимије 

б) Јелене Анжујске     д) Стефана Првовенчаног   

в) краља Милутина    ђ) кнегиње Милице  

 

6. Фуснота је: 1 поен 
а) повисилица у нотном тексту   г) најавна шпица музичке емисије 

б) анекс уговора     д) белешка ситним словима на дну стране у књизи 

в) прескочена нота при свирању   ђ) врста старинске фасцикле 

 

7. Стара Месопотамија се налазила на територији данашње државе: 1 поен 
а) Египат      г) Етиопија 

б) Ирак      д) Индија 

в) Авганистан     ђ) Кина 

 

8. Лигештул је: 1 поен 
а) врста удараљки     г) столица за лежање и одмарање 

б) сидро, котва     д) други назив за теразије 

в) вртешка, рингишпил   ђ) справа за сабијање ваздуха или гасова 

 

9. Позоришни фестивал Дани Зорана Радмиловића одржава се у:  1 поен 
а) Сопоту     г) Зајечару 

б) Крушевцу    д) Сомбору 

в) Нишу     ђ) Јагодини 
 

10. Најимпозантнији споменик Београда и околине, Споменик незнаном јунаку на Авали, 1 поен 
дело је вајара: 

а) Ивана Мештровића   г) Симеона Роксандића 

б) Паје Јовановића    д) Уроша Предића  

в) Томе Росандића    ђ) Ђорђа Јовановића 

 

11. Кад је неко стигматизован, он је: 1 поен 
а)  обележен     г) послушан 

б)  усхићен      д) уморан 

в)  на самрти     ђ) награђен 
 

12. Чувено археолошко налазиште Мачу Пичу налази се у: 1 поен 
а) Перуу      г) Египту 
б) Аргентини     д) Индији 

в) Енглеској     ђ) Кини 

  
13. На недавно одржаном скупу о заштити човекове средине, чуле су се углавном  флоскуле.  1 поен 

Шта се то чуло: 
а)  празне речи, фразе   г) архаизми 
б) двосмислене изјаве   д) аплауз 

в)  лажи     ђ) негодовање 
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14.  Кејптаун се налази: 1 поен 
а)  на Исланду    г) у Аустралији  

б) у Јужноафричкој Републици  д) у Индији 

в) у Великој Британији   ђ) на Новом Зеланду  

 

15. Хомеопатија је: 1 поен 
а)  врста антисоцијалног понашања  г) врста алге 

б) врста алтернативне медицине  д) начин припремања хране 

в) болест крвних судова   ђ) врста верског обреда 

 

16. Лик Белог анђела, са велике фреско-композиције из манастира Милешева, својом  1 поен 
десном руком показује на: 

а) распетог Христа на крсту   г) Мојсијево примање таблица од Бога 

б) Аврамово жртвовање Исака  д) празан Христов гроб  

в) крштење Христово   ђ) рођење Богородице 

 

17. Ко је радосно узвикнуо Еурека у тренутку када је нашао решење проблема: 1 поен 
а) Архимед     г) Александар Македонски 

б) Демостен     д) Цезар 

в) Платон     ђ) Хамлет  

 

18. Српску химну Боже правде компоновао је: 1 поен 
а) Корнелије Станковић    г) Стеван Христић 

б) Даворин Јенко    д) Јосиф Маринковић 

в) Станислав Бинички   ђ) Стеван Стојановић Мокрањац 

 

19. Фрида Кало је била чувена: 1 поен 
а)  сликарка     г) револуционарка 

б) оперска певачица    д) књижевница 

в)  научница     ђ) глумица 

 

20. Брајеву азбуку користе: 1 поен 
а)  музичари     г) особе које не виде 

б) особе које не чују    д) војници 

в) телеграфисти    ђ) деца која тек уче да читају и пишу 
 

21. Особа која има агорафобију плаши се: 1 поен 
а) отвореног простора   г) животиња 
б) воде     д) смрти  

в) болести     ђ) натприродних сила 

 
22. Грчка богиња мудрости је: 1 поен 

а) Афродита     г) Хера 

б) Атина     д) Венера  

в) Дијана      ђ) Пандора 
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23. Наш чувени глумац, познат по улогама у филмовима Скупљачи перја и Специјално васпи- 1 поен 
тање, који  је остварио и веома успешну интернационалну каријеру, трагично је 
преминуо пре десетак дана. У питању је: 

а) Беким Фехмију    г) Драган Зарић 

б) Павле Вујисић    д) Бранислав Цига Јеринић 

в) Бранко Плеша    ђ) Драгомир Фелба 

 

24. Менует је: 1 поен 
а) стилски намештај    г) врста накита  

б) коктел     д) стари француски плес 

в) цветни аранжман    ђ) лек против болова 

 

25. Максимилијан Робеспјер био је: 1 поен 
а) француски кардинал из 16. века  г) изумитељ громобрана 

б) познати учесник авангардног покрета  д) француски филмски редитељ, 
    у Француској у 20. веку             добитник Оскара   

в) најистакнутији вођа велике   ђ) изумитељ динамита 
    Француске буржоаске револуције  

 

26. У року од 24 сата Оскара за најбољу глумицу и Златну малину за најгору глумицу  1 поен 
2010. године добила је: 

а) Шарлиз Терон    г) Никол Кидман 

б) Натали Портман    д) Скарлет Јохансон  

в) Анђелина Жоли    ђ) Сандра Булок 

 

27. Спомен-кућа Боре Станковића налази се у: 1 поен 
а) Ваљеву     г) Неготину 

б) Нишу     д) Београду 

в) Врању     ђ) Вршцу 

 

28. Која од наведених спортисткиња није тенисерка: 1 поен 
а) Мартина Навратилова   г) Елена Дементијева 

б) Амели Морезмо    д) Штефи Граф 

в) Mоника Селеш    ђ) Јелена Ишинбајева 

 

29. У четвртфинале Светског купа у фудбалу пласирало се 8 репрезентација. Парови су већ 1 поен 
одређени жребом, као и са ким ће се састати победници све до финала. Пера записује 
могућа имена победника свих одиграних утакмица до финала. Колико различитих листа 
може записати: 

а) 7       г) 16 

б) 8      д) 64 

в) 14      ђ) 128 

 

30. За бојење једне стране коцке потребан је 1 минут. За које најкраће време три човека могу 1 поен 
 да обоје 4 коцке, ако више од једног човека не може истовремено да боји једну коцку: 

а) 6 минута      г)  9 минута  

б) 7 минута      д) 10 минута 

в) 8 минута      ђ) 12 минута 


