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ТЕСТ ИЗ 

ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 
јун 2016. 

 
Шифра кандидата: ____________________________ 

 
 

УПУТСТВО: Овај тест садржи питања из разних области људског знања. Уз свако питање 
наведено је шест одговора, али је међу њима само један тачан. Пажљиво прочитајте питање, 
а затим се определите за један од понуђених одговора заокруживањем одговарајућег слова. 
Сваки тачан одговор доноси по један поен.  

 
 
 
1. Мецена је: 1 поен 

а) онај који истерује зле духове 
б) средње геолошко доба у настанку 
    Земље 
в) богато украшен црквени свећњак 

г) предсказивач судбине, пророк 
д) учитељ мудрости код старих 
    Персијанаца 
ђ) покровитељ уметника и научника 

 
2. Богиња пролећа и плодности у старој словенској митологији је: 1 поен 

а) Цветана 
б) Весна 
в) Сунчица  

г) Перуника 
д) Лужица 
ђ) Љиљана  

 
3.Microsoft office пакету не припада: 1 поен

а) Power Point 
б) Access 
в) Word  

г) Publisher 
д) Prezi  
ђ) OneNote 

 
4. Природно станиште бенгалског тигра је у: 1 поен 

а) Азији 
б) Африци 
в) Европи 
 

г) Северној Америци 
д) Аустралији 
ђ) Јужној Америци 

 

 
 

Број освојених поена 
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5. Главном мушком улогом у филму Смрдљива бајка, након 16 година паузе, на филмско платно 1 поен 
се вратио глумац: 

а) Славко Штимац 
б) Никола Ђуричко 
в) Светозар Цветковић 

г) Срђан Тодоровић 
д) Жарко Лаушевић 
ђ) Небојша Глоговац 

 
6. Ђулић је: 1 поен 

а) манастир у Шумадији 
б) врста зачина 
в) ружин пупољак 

г) кућа од дасака 
д) титула турског војсковође 
ђ) певање у два гласа 

 
7. Пулицерову награду добио је наш чувени научник. Реч је о: 1 поен 

а) Милутину Миланковићу 
б) Николи Тесли 
в) Јовану Цвијићу 

г) Михајлу Пупину 
д) Јосифу Панчићу 
ђ) Руђеру Бошковићу 

 
8. ,,Знам да ништа не знам'' је изрека која се приписује: 1 поен 

а) Платону 
б) Питагори 
в) Талесу 

г) Сократу 
д) Аристотелу  
ђ) Демокриту 

 
9. Стражилово се налази у близини: 1 поен 

а) Зајечара 
б) Смедерева 
в) Ваљева 

г) Ниша  
д) Новог Пазара 
ђ) Сремских Карловаца  

 
10. Црква Василија Блаженог се налази у:  1 поен 

а) Петрограду 
б) Истанбулу 
в) Пећи 

г) Москви 
д) Солуну 
ђ) Равени 

 
11. Краљица Наталија била је супруга: 1 поен 

а) Милана Обреновића 
б) Александра Карађорђевића  
в) Лазара Хребељановића 

г) Милутина Немањића 
д) Михаила Обреновића 
ђ) Петра Карађорђевића 

 
12. Силицијумска долина се налази у: 1 поен 

а) Јапану 
б) САД 
в) Немачкој 

г) Русији 
д) Канади 
ђ) Кини 

 
13. На новчаници од 1000 динара налази се:  1 поен 

а) Вук Стефановић Караџић  
б) Надежда Петровић  
в) Милутин Миланковић  

г) Јован Цвијић 
д) Ђорђе Вајферт 
ђ) Слободан Јовановић 

 
14. У једном m3 воде има: 1 поен 

а) 1 литар                      
б) 10 литара  
в) 100 литара                  

г) 1 000 литара  
д) 10 000 литара               
ђ) 100 000 литара      
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15. Аналгетик је: 1 поен 

а) претеча дигиталног сигнала 
б) тип људског темперамента 
в) лек против болова 

г) противник генетског инжењеринга 
д) особа која је сумњичава 
ђ) хиндуистички свештеник вишег ранга 

 
16. Добросав Боб Живковић је наш познати: 1 поен 

а) писац за децу 
б) илустратор дечјих књига 
в) филмски критичар 

г) глумац 
д) физичар 
ђ) педагог 

 
17. Шненокле су: 1 поен 

а) лупе са великим увећањем 
б) умеци за косу 
в) део женске обуће 

г) врста посластице 
д) дрвене удараљке 
ђ) огрлице од корала 

 
18. Лучано Павароти био је чувени:   1 поен 

а) виолиниста 
б) пијаниста 
в) диригент 

г) оперски певач 
д) џез музичар 
ђ) балетски играч 

 
19. Гринич не пресеца територију:  1 поен 

а) Уједињеног Краљевства 
б) Француске 
в) Шпаније  

г) Алжира  
д) Египта 
ђ) Малија 

 
20. Књиге Име руже, Историја лепоте и Нулти број написао је: 1 поен 

а) Умберто Еко 
б) Ернест Хемингвеј 
в) Албер Ками 

г) Марио Варгас Љоса 
д) Орхан Памук 
ђ) Петер Хандке 

 
21. Ако излазите из Србије преко граничног прелаза Прешево, прва држава у коју улазите је: 1 поен 

а) Македонија 
б) Румунија 
в) Бугарска 

г) Хрватска 
д) Црна Гора 
ђ) Босна и Херцеговина 

 
22. Прво државно позориште у Србији – Књажевско-сербски театар – основано је 1835. године у: 1 поен 

а) Смедереву 
б) Крагујевцу 
в) Краљеву 

г) Расу 
д) Београду 
ђ) Призрену 

 
23. Циклус слика Шидијанке (Купачице) и слику Пијани брод насликао је: 1 поен 

а) Паја Јовановић 
б) Ђура Јакшић 
в) Милан Коњовић 

г) Јован Бијелић 
д) Урош Предић 
ђ) Сава Шумановић 

 
24. Ако се у стрипу помињу Хелга, Хамлет и пас Еди, читате: 1 поен 

а) Мандрака 
б) Изногуда 
в) Алана Форда 

г) Хогара Страшног 
д) Таличног Тома 
ђ) Алфа 
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25. Ове године навршава се 400 година од смрти чувеног књижевника: 1 поен 

а) Чарлса Дикенса 
б) Виљема Шекспира 
в) Томаса Мана 

г) Албера Камија 
д) Хермана Хесеа 
ђ) Виктора Игоа 

 
26. Кад кажемо да је нека процена паушална, то значи да је: 1 поен 

а) произвољна 
б) веома стручна 
в) превише строга 

г) неочекивана 
д) острашћена 
ђ) научно заснована 

 
27. Афоризам је: 1 поен 

а) други назив за животни стандард 
б) склоност ка помагању другима 
в) посвећеност животу у складу са  
    природом  

г) синоним за тврдичлук 
д) болест дисајних органа 
ђ) кратка, духовита и мудра изрека  

 
28. На параолимпијским играма учествују: 1 поен 

а) спортисти старији од 50 година 
б) спортисти са посебним потребама 
в) рекреативци 

г) деца старости од 10 до 14 година 
д) дресиране животиње 
ђ) културно-уметничка друштва 

 
29. Филигрански рад је карактеристичан за: 1 поен 

а) сарача 
б) грнчара 
в) берберина 

г) дунђера 
д) јувелира  
ђ) власуљара 

 
30. Потемкинова села су: 1 поен 

а) поплављена 
б) непозната 
в) развијена 

г) лажна 
д) загађена  
ђ) заостала 

 
 
 
 


