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ТЕСТ ИЗ 
ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 

 

 
септембар 2014. 

 
 

Шифра кандидата: ____________________________ 
 
 
 

1. Свети град Инка Мачу Пикчу налази се у: 1 поен 
а) Мексику 
б) Перуу  
в) Швајцарској 

г) Аустралији 
д) Ирској 
ђ) Јужноафричкој Републици 

 
2. Таваницу Сикстинске капеле осликао је: 1 поен 

а) Франциско Гоја 
б) Винсент ван Гог  
в) Салвадор Дали 

г) Леонардо да Винчи 
д) Микеланђело Буонароти 
ђ) Рембрант ван Ријн 

 
3. Барометром се мери: 1 поен 

a) температура ваздуха 
б) Сунчево зрачење 
в) влажност ваздуха 

г) количина падавина 
д) ваздушни притисак  
ђ) правац и брзина ветра 

 
4. Која од понуђених европских држава није краљевина? 1 поен 

а) Холандија 
б) Шведска 
в) Велика Британија 

г) Италија 
д) Шпанија 
ђ) Данска 

 
5. Које боје је ћилибар? 1 поен 

а) жуто-браон 
б) плаво-зелени 
в) црно-бели 

г) љубичасто-плави 
д) црвено-црни 
ђ) плаво-бели 

 
6. Даске које живот значе налазе се: 1 поен 

а) на градилишту 
б) у позоришту 
в) у цркви 

г) у школи 
д) на броду 
ђ) на тавану  
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7. Хемијска формула кухињске соли је: 1 поен 
а) H2SO4 
б) HCl 
в) NaOH  

г) NH4Cl 
д) NaCl 
ђ) H2SO3 

 
8. Како се зове старија кћерка породице Симпсон из истоимене цртане серије? 1 поен 

а) Mo 
б) Џесика 
в) Лиза  

г) Mеги 
д) Селма 
ђ) Марџ 

9. Заокружите слово испред броја који је мањи од 
8
7  и већи од 

5
3 . 1 поен 

а) 
8
3  

б) 
2
1  

в) 
20
11  

 

г)  1 

д) 
4
3  

ђ) 
40
35  

10. Када телевизијски спортски коментатор помиње плејмејкера, дупло вођење,  1 поен 
шут за три поена, гледате:  

а) ритмичку гимнастику 
б) кошарку 
в) синхроно пливање 

г) одбојку 
д) тенис 
ђ) карате 

 
11. Шта раздваја Велику Британију од Француске? 1 поен 

а) Гибралтар 
б) Суецки канал 
в) Босфор 

г) Дарданели 
д) Ламанш  
ђ) Панамски канал 

 
12. Предраг Кораксић Коракс је: 1 поен 

а) књижевник 
б) пијаниста 
в) водитељ 

г) модни креатор 
д) фудбалер 
ђ) карикатуриста 

 
13. Ко живи у џунгли? 1 поен 

а) Снупи 
б) Пинк Пантер 
в) Могли 

г) Пипи Дуга Чарапа 
д) Фред Кременко 
ђ) Сара Кеј 

 
14. Који роман је награђен НИН-овом наградом за 2013. годину? 1 поен 

а) Бернардијева соба 
б) Велики рат 
в) Таи 

г) Сва Теслина деца 
д) Мрежа 
ђ) Лет 

 
15. 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) Мија Алексић 

 
16. Познати филмски детектив Шерлок Холмс живео је у: 1 поен 

а) Лондону 
б) Женеви 
в) Паризу 

г) Ливерпулу 
д) Бриселу 
ђ) Лисабону 
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17. На неонатологији се лече: 1 поен 
а) новорођенчад 
б) адолесценти 
в) спортисти 

г) старе особе 
д) труднице 
ђ) војна лица 

 
18. Спелеолог истражује: 1 поен 

а) биљни свет 
б) народне обичаје 
в) океане  

г) пећине 
д) језике 
ђ) животињски свет 

 
19. Желите да укуцате велико слово у програму за обраду текста (Word). Које дугме 1 поен 

ћете држати притиснуто на тастатури заједно са изабраним словом? 
а) Ctrl 
б) Еsc 
в) Alt 

г) End 
д) Shift 
ђ) Tab 

 
20. 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 

 
21. У којој речи префикс би- означава број два? 1 поен 

а) бискуп 
б) бигамија 
в) биста 

г) билтен  
д) биоскоп 
ђ) бисквит 

 
22. Јелисејска поља налазе се у: 1 поен 

а) Москви 
б) Паризу 
в) Болоњи 

г) Барселони 
д) Загребу 
ђ) Келну 

 
23. Плес чардаш потиче из: 1 поен 

а) Словеније 
б) Енглеске 
в) Грчке 

г) Португалије 
д) Јужне Африке 
ђ) Мађарске  

 
24. У којој од ових посластица је један од основних састојака јабука? 1 поен 

а) кадаиф 
б) алва 
в) тулумба 

г) баклава 
д) туфахија 
ђ) урмашица 

 
25. Полиграф се користи у: 1 поен 

а) продавници 
б) болници 
в) библиотеци  

г) полицији  
д) хотелу 
ђ) школи 

 
26. У којој атлетској дисциплини је Ивана Шпановић освојила сребрну медаљу  1 поен 

на последњем првенству Европе? 
а) бацање кугле 
б) бацање копља 
в) бацање кладива 

г) скок удаљ 
д) скок увис 
ђ) скок са мотком 
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27. 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 

 
28. Света Софија налази се у: 1 поен 

а) Будимпешти 
б) Мадриду 
в) Риму 

г) Истанбулу 
д) Атини 
ђ) Бечу 

 
29. Манастир Сопоћани задужбина је једног од владара из династије Немањић. О коме је реч? 1 поен 

а) велики жупан Стефан Немања 
б) краљ Стефан Првовенчани 
в) краљ Урош I 

г) краљ Драгутин 
д) краљ Милутин 
ђ) цар Душан  

 
30.  Чега се плаши особа која има клаустрофобију? 1 поен 

а) смрти 
б) животиња 
в) болести 

г) отвореног простора  
д) затвореног простора  
ђ) вожње аутомобилом 

 


