Број освојених поена

ТЕСТ ИЗ
ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ
јун 2017.
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.

2.

3.

4.

5.

Уколико скијате на Брезовици, налазите се у националном парку:
а) Шар планина

г) Тара

б) Дурмитор

д) Фрушка гора

в) Ђердап

ђ) Копаоник

Колачара, петровача, будимка су сорте:

1 поен

1 поен

а) малине

г) крушке

б) шљиве

д) вишње

в) јабуке

ђ) дуње

АМСС нас информише о:

1 поен

а) телевизијском програму

г) догађајима у свету

б) рејтинзима политичара

д) реду вожње аутобуса

в) тачном времену

ђ) условима на путевима

Неправилно написан број је:

1 поен

а) DCLXXV

г) MMXI

б) MDXLIII

д) LXXX

в) CXXXXIII

ђ) MCMLXI

Возач аутобуса је изненада закочио. Путници који су стајали су нагло кренули напред услед
деловања:
а) центрифугалне силе

г) потиска

б) центрипеталне силе

д) гравитације

в) електромагнетне силе

ђ) инерције
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1 поен

6.

7.

8.

9.

Главна награда на Међународном филмском фестивалу у Берлину назива се:
а) Златна палма

г) Сребрни лав

б) Европски победник

д) Златни медвед

в) Кристални глобус

ђ) Аурора

На левој руци статуе Победник, која се налази на Калемегдану, налази се:
а) Црква Свете Петке

г) птица

б) крст

д) отворена књига

в) ловоров венац

ђ) сунце

Међународна ознака наше валуте – динара, јесте:

1 поен

1 поен

1 поен

а) DEN

г) DNR

б) DRS

д) DIN

в) RSD

ђ) SRD

Јежурка Јежић, у поеми Бранка Ћопића, позван је на ручак код:

1 поен

а) медведа

г) вука

б) лисице

д) змије

в) дивље свиње

ђ) зеца

10. Земља ротира 150 за:

1 поен

а) 4 минута

г) 1 месец

б) 1 сат

д) 365 дана

в) 24 сата

ђ) 366 дана

11. Скулптуре Мислилац, Балзак и Пољубац извајао је:

1 поен

а) Донатело

г) Ђакомети

б) Микеланђело

д) Фидија

в) Роден

ђ) Бернини

12. Првог јуна 2017. године једна држава иступила је из Париског споразума о климатским променама.
Реч је о:
а) Кини

г) Великој Британији

б) Русији

д) Северној Кореји

в) Либији

ђ) Сједињеним Америчким Државама

13. Милан Јовановић Батут био је чувени српски:

1 поен

1 поен

а) инжењер и градитељ

г) војсковођа и политичар

б) лекар и професор

д) апотекар и трговац

в) композитор и диригент

ђ) фудбалер и тренер

14. Кад за неког кажемо да је имућан, то значи да је:

1 поен

а) несигуран

г) бахат

б) богат

д) доброћудан

в) високообразован

ђ) пркосан
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15. Танграм је:

1 поен

а) загонетка од слова и бројева

г) врста јужноамеричког плеса

б) индијска мера за тежину

д) запис сличан клинастом писму

в) кинеска игра у виду слагалице

ђ) врста укрштених речи

16. Дислексија је специфична сметња у:

1 поен

а) ходању

г) оперисању бројевима

б) читању

д) контролисању мокрења

в) писању

ђ) оријентацији у простору

17. Црква Santa Maria della Salute коју је опевао Лаза Костић у истоименој песми налази се у:
а) Новом Саду

г) Венецији

б) Барселони

д) Фиренци

в) Риму

ђ) Вршцу

18. Радивој Раша Попов био је наш познати:

1 поен

1 поен

а) оперски певач

г) новинар и писац за децу

б) одбојкашки тренер

д) архитекта

в) иконописац

ђ) диригент и композитор

19. Пинђур је:

1 поен

а) део народне ношње

г) врста јела

б) врста јефтиног накита, бижутерија

д) заповедник турског војног одреда

в) боја за фарбање тканине

ђ) мала глинена посуда

20. Исидора Жебељан је наша позната:

1 поен

а) сликарка

г) глумица

б) композиторка

д) књижевница

в) научница

ђ) новинарка

21. Један од понуђених инструмената није ударачки. Реч је о:

1 поен

а) ксилофону

г) бубњу

б) вибрафону

д) гонгу

в) металофону

ђ) фаготу

22. Када за некога кажемо да је ,,као Адонис“, он је:

1 поен

а) леп

г) суров

б) глуп

д) брз

в) нем

ђ) побожан
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23. Валер је:

1 поен

a) количина светлости у једној боји

г) линија обриса неког облика

б) цилиндрични део грађевине на
коме стоји купола

д) техника сликања на сувој зидној
површини

в) танко, прозирно нанесен намаз боје

ђ) врста украсног писма

24. Бен Акиба је псеудоним под којим је објављивао радове:

1 поен

а) Петар Кочић

г) Радоје Домановић

б) Милован Глишић

д) Александар Поповић

в) Бранислав Нушић

ђ) Бранко Радичевић
1 поен

25. Странице троугла не могу бити:
а) 5cm, 6cm, 7cm

г) 5cm, 5cm, 9cm

б) 6cm, 6cm, 13cm

д) 9cm, 9cm, 16cm

в) 3cm, 4cm, 5cm

ђ) 5cm, 6cm, 10cm

26. Приликом рокаде у шаху померају се:

1 поен

а) краљ и краљица

г) краљица и топ

б) краљ и топ

д) ловац и топ

в) краљица и ловац

ђ) краљ и ловац

27. Чувена реченица Ово је мали корак за човека, али велики за човечанство, сматра се да је
изговорена када је:
а) откривена Америка

г) човек први пут опловио Земљу

б) први пут успостављена телефонска веза

д) откривен електрицитет

в) човек први пут слетео на Месец

ђ) направљена парна локомотива

28. Једна од следећих личности није страдала у атентату. То је:

1 поен

а) Џон Ф. Кенеди

г) Франц Фердинанд

б) краљ Александар I Карађорђевић

д) Нелсон Мандела

в) краљ Александар Обреновић

ђ) Џон Ленон

29. Ове године у Србији обележава се годишњица Топличког устанка, од ког је прошло:
а) 100 година

г) 400 година

б) 200 година

д) 500 година

в) 300 година

ђ) 600 година

30. Сајбер криминал (eng. cybercrime) представља облик криминалног понашања који се односи на:
а) преузимање контроле над бродовима

г) кршење јавног реда и мира

б) незаконито прикупљање лековитих
биљака

д) нуђење новца особи ради добијања
недозвољене предности

в) злоупотребљавање информационо-комуникационих технологија

ђ) задржавање особе противно њеној вољи
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1 поен

1 поен

1 поен

