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ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
 

јун 2013. 
 

Шифра кандидата: ____________________________ 
 

 

1. Џада је: 1 поен 

а) прозор 

б) сидро 

в) пут 

г) рупа 

д) бунар 

ђ) плажа 

 

2. Шта од наведеног није интернет-претраживач? 1 поен 

а) About 

б) Google 

в) Altavista 

г) Yahoo 

д) Hotbot 

ђ) Avast 

 

3. Аболирати значи: 1 поен 

а) крунисати  

б) јавно протествовати 

в) осудити на смрт 

г) променити држављанство 

д) ослободити од кривичног 

гоњења 

ђ) живети у оскудици 

 

4. Радивој Кораћ био је: 1 поен 

а) глумац 

б) политичар 

в) спортиста 

г) књижевник 

д) ТВ водитељ 

ђ) сликар 

 

5. Манифестација Дани краљице Јелене Анжујске одржава се у њеној задужбини ‒ манастиру: 1 поен 

а) Студеница  

б) Градац 

в) Дечани 

г) Сопоћани 

д) Жича 

ђ) Грачаница 

 

6. Мангулица је: 1 поен 

а) музички инструмент 

б) животиња 

в) биљка 

г) зидарска алатка 

д) врста накита 

ђ) болест 

 

 

 

Број освојених поена 
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7. Вилендорфска венера је: 1 поен 

а) отровна змија 

б) зодијачки знак 

в) праисторијска скулптура 

г) звезда у сазвежђу Ориона 

д) назив познате опере 

ђ) врста орхидеје 

 

8. Кањон реке Увац најпознатије је станиште једне угрожене животињске врсте у Србији: 1 поен 

а) дабра 

б) видре 

в) црне роде 

г) лабуда 

д) риса 

ђ) белоглавог супа 

 

9. Радна обавеза сељака за време владавине Османског царства називала се:  1 поен 

а) телал 

б) спахилук 

в) ашик 

г) кадаиф 

д) кулук  

ђ) доксат 

 

10. Изузетно вешто, стручно, виртуозно извођење неког музичког дела назива се: 1 поен 

а) крешендо 

б) бравура 

в) талија 

г) одијум 

д) бис  

ђ) ламент 

 

11. Сангрија је:   1 поен 

а) врста пића 

б) мајанско проклетство 

в) дрвени дувачки инструмент 

г) врста плеса 

д) врста сабље 

ђ) школска клупа 

 

12. Којим спортом се бави олимпијска шампионка Милица Мандић? 1 поен 

а) мачевањем 

б) каратеом 

в) стрељаштвом 

г) скоком увис 

д) теквондоом 

ђ) пливањем

 

13. Радња опере Аида, Ђузепеа Вердија, дешава се у: 1 поен 

а) Египту 

б) Италији 

в) Индији  

г) Шпанији 

д) Јапану 

ђ) Француској 

 

14. Која од наведених земаља има жену премијера? 1 поен 

а) Велика Британија 

б) Холандија 

в) Грчка 

г) Италија 

д) Немачка 

ђ) Луксембург 

 

15. Легенда о окамењеним сватовима односи се на један споменик природе у Србији: 1 поен 

а) Петничка пећина 

б) Прерасти Вратне 

в) Кањон Лазареве реке 

г) Ботаничка башта Јевремовац 

д) Бабин зуб 

ђ) Ђавоља варош 

 

16. Број MCMLXXXIV, записан арапским цифрама, јесте број: 1 поен 

а) 984 

б) 1184 

в) 1984 

г) 2014 

д) 2634 

ђ) 2636 
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17. Основни материјал који се користи за израду витража је: 1 поен 

а) камен 

б) стакло 

в) гума 

г) глина 

д) пластика 

ђ) креда 

 

18. Трајанова табла, натпис посвећен римском цару Трајану, налази се у једној клисури:  1 поен 

а) Сићевачкој  

б) Овчарско-кабларској 

в) Грделичкој 

г) Руговској 

д) Ђердапској 

ђ) Сталаћкој 

 

19. Који хемијски елемент је најзаступљенији састојак ваздуха? 1 поен 

а) азот  

б) кисеоник 

в) аргон 

г) водоник 

д) хелијум 

ђ) угљеник 

 

20. Тајга је: 1 поен 

а) музички инструмент 

б) индијски чај 

в) врста плеса 

г) четинарска шума 

д) римска одећа 

ђ) врста хладног оружја 

 

21. Разоран земљотрес од 9.0 степени Рихтерове скале 2011. године погодио је:  1 поен 

а) Саудијску Арабију 

б) Нови Зеланд 

в) Узбекистан 

г) Јапан 

д) Нигерију 

ђ) Исланд  

 

22. Књига је купљена на сајму са попустом од 20%  и плаћена је 720 динара.  1 поен 

Колико је коштала пре попуста? 

a) 1080 динара 

б) 864 динара 

в) 1800 динара 

г) 792 динара 

д) 900 динара    

ђ) 1480 динара 

 

23. Која грађевина је саграђена у готичком стилу? 1 поен 

а) катедрала Нотр Дам у Паризу  

б) Сиднејска опера 

в) Партенон у Атини 

г) Црква Свете Софије у Истанбулу 

д) Колосеум у Риму 

ђ) Црква Светог Ђорђа на Опленцу 

 

24. Систематско одвајање црног становништва од беле мањине у Јужноафричкој Републици, 1 поен 

присутно до деведесетих година 20. века, било је познато под називом:       

а) етничко чишћење 

б) холокауст 

в) апартхејд 

г) фашизам 

д) хомицид 

ђ)  геноцид 

 

25. У једној држави у 2012. години, наталитет је износио 150 000, а морталитет 100 000. 1 поен 

Емиграната је било 300 000, а имиграната 200 000. Број становника у тој држави је:  

а) повећан за 50 000 

б) смањен за 50 000 

в) повећан за 150 000 

г) смањен за 150 000 

д) остао исти  

ђ) ни једно од наведених   
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26. Чланови династије Карађорђевић сахрањени су у: 1 поен 

а) Цркви Светог Ђорђа на Опленцу 

б) Пећкој патријаршији 

в) Маузолеју на Ловћену 

г) манастиру Хопово 

д) Кући цвећа у Београду 

ђ) Саборној цркви у Београду 

 

27. Дороти, Лимени и Тото су ликови из романа: 1 поен 

а) Гуливерова путовања 

б) Мали принц 

в) Чаробњак из Оза 

г) Алиса у земљи чуда 

д) Мери Попинс 

ђ) Пипи дуга чарапа 

 

28. Гињол је: 1 поен 

а) краљевски печатни  прстен  

б) справа за извршење смртне казне 

в) карташка игра 

г) војник добровољац 

д) златни новац у Персији 

ђ) врста позоришне лутке 

 

29. Колика ће бити дужина ивице коцке чији је модел направљен од жице дужине 72 cm? 1 поен 

а) 3 cm 

б) 6 cm 

в) 8 cm 

г) 9 cm 

д) 12 cm 

ђ) 18 cm 

 

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

а) Данило Бата Стојковић 

б) Павле Вујисић 

в) Богдан Диклић 

г) Драган Николић 

д) Бора Тодоровић 

ђ) Зоран Радмиловић  

 

 


