Број освојених поена

ТЕСТ ИЗ
ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ
јул 2020.
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.

Када се на неку одлуку стави мораторијум, то значи да је одлука:
1 поен
а) стављена привремено ван снаге
г) запечаћена воштаним печатом
б) потврђена судском пресудом
д) потписана од стране овлашћеног лица
в) оверена од стране нотара
ђ) прихваћена у скупштини без претходне расправе

2.

Гаспаћо је:
а) колач
б) сабља
в) шешир

3.

4.

5.

1 поен
г) једрењак
д) чорба
ђ) шатор

Смарагдна боја и боја жада спадају у нијансе:
а) љубичасте
б) плаве
в) црвене

1 поен
г) жуте
д) зелене
ђ) браон

Плагијат је:
а) завршна реч адвоката у судском поступку
б) различитост мишљења, ставова и опредељења
в) објављивање туђег дела под својим именом

1 поен
г) стање потпуне одузетости доњег дела тела
д) кратак текст у новинама у част преминуле особе
ђ) део свечане одежде православних свештеника

Свети град три религије – јудаизма, хришћанства и ислама – назива се:
г) Рим
а) Мека
б) Каиро
д) Медина
в) Јерусалим
ђ) Атина
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1 поен

6.

Путујући аутомобилом од Београда до Солуна Коридором 10 проћи ћете кроз:
а) Овчарско-кабларску клисуру
г) Ђердапску клисуру
б) Горњачку клисуру
д) Грделичку клисуру
в) Руговску клисуру
ђ) Качаничку клисуру

1 поен

7.

Слике Ресник и Косовски божури насликала је:
а) Милена Павловић Барили
б) Катарина Ивановић
в) Марина Абрамовић

1 поен
г) Надежда Петровић
д) Зора Петровић
ђ) Љубица Цуца Сокић

Moodle је:
а) оперативни систем рачунара
отвореног кода
б) модулатор електричних импулса у
телефонске и обратно
в) рачунарска платформа за учење на даљину

г) модул који координира радом
процесора и меморије
д) платформа за
електронско банкарство
ђ) апликативни програм за обраду звука

8.

9.

1 поен

Уколико сте у посети археолошком налазишту Лепенски Вир, налазите се у националном парку:
а) Дурмитор
г) Фрушка гора
б) Шар-планина
д) Ђердап
в) Тара
ђ) Копаоник

1 поен

10. Македонски документарни филм који је ове године номинован за награду Оскар назива се:
а) Земља бола
г) Земља туге
б) Земља меда
д) Земља праштања
в) Земља сунца
ђ) Земља супротности

1 поен

11. Један од наведених манастира не припада Фрушкогорским манастирима. Реч је о:
г) Старом Хопову
а) Шишатовцу
д) Љубостињи
б) Јазаку
ђ) Крушедолу
в) Врднику

1 поен

12. Валентина Терешкова била је:
а) прва жена која је препливала Ламанш
б) добитница Нобелове награде за књижевност
в) олимпијска шампионка у клизању

1 поен
г) прва жена космонаут
д) бугарска активисткиња за људска права
ђ) зачетница модерног балета

13. Маглич, српско средњовековно утврђење, налази се у близини:
г) Вршца
а) Краљева
д) Шапца
б) Ниша
ђ) Новог Сада
в) Неготина

1 поен

14. Производ бројева 0,4 и 0,01 је:
а) десет пута већи од броја 0,4
б) десет пута мањи од броја 0,4
в) сто пута већи од броја 0,4

1 поен
г) сто пута мањи од броја 0,4
д) хиљаду пута већи од броја 0,4
ђ) хиљаду пута мањи од броја 0,4
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15. Композицију Болеро компоновао је:
а) Волфганг Амадеус Моцарт
б) Клод Дебиси
в) Пјотр Иљич Чајковски

1 поен
г) Сергеј Прокофјев
д) Јоханес Брамс
ђ) Морис Равел

16. Пандемија је:
а) огранак Светске здравствене организације
б) део Азије из ког су потекли преци
данашњих панди
в) епидемија на малом, ограниченом простору

1 поен
г) епидемија великих размера
д) мрежа ауто-путева на територији једне државе
ђ) грана медицине која се бави изучавањем вируса

17. Унеско је скраћеница за:
а) Светску туристичку организацију
б) Дечји фонд УН
в) Организацију УН за индустријски развој

1 поен
г) Међународну унију за телекомуникације
д) Светску организацију за интелектуалну својину
ђ) Организацију УН за образовање, науку и културу

18. Кад за неког кажемо да је сујеверан, то значи да:
а) има једног партнера током живота
б) сматра да су једино животиње верни пријатељи
в) сматра да људи треба да остваре јединство
са природом
19. Централ парк налази се у:
а) Лондону
б) Њујорку
в) Паризу

1 поен
г) верује у натприродне силе и судбину
д) верност сматра најважнијом вредношћу
ђ) верује у Бога

1 поен
г) Мадриду
д) Риму
ђ) Лисабону

20. Количина падавина се изражава у mm. Величина од 1 mm падавина једнака је:
г) 10 l/m3 воденог талога
а) 100 l/m2 воденог талога
3
б) 100 l/m воденог талога
д) 1 l/m2 воденог талога
2
в) 10 l/m воденог талога
ђ) 1 l/m3 воденог талога

1 поен

21. Кујунџија прави предмете од:
а) папира
б) вуне
в) метала

1 поен
г) коже
д) дрвета
ђ) стакла

22. Камен је узбрдо гурао:
а) Платон
б) Питагора
в) Птоломеј

г) Соломон
д) Сократ
ђ) Сизиф

23. Луј Армстронг је био:
а) конструктор авиона
б) џез музичар
в) океанограф и морепловац

г) аутор књига за децу
д) највиши човек на свету
ђ) шаховски велемајстор

1 поен

1 поен

24. Једна од понуђених особа није била министар просвете. Реч је о:
а) Љубомиру Ненадовићу
г) Димитрију Давидовићу
б) Јовану Јовановићу Змају
д) Јаши Продановићу
в) Доситеју Обрадовићу
ђ) Стојану Новаковићу

3

1 поен

25. Олимпијске игре, заказане за 2020, па померене за 2021, одржаће се у:
а) Лондону
г) Москви
б) Атини
д) Пекингу
в) Мадриду
ђ) Токију

1 поен

26. Апгар скор добијају:
а) најбољи ђаци
б) новорођене бебе
в) кандидати у ауто-школи

1 поен
г) лиценцирани инжењери
д) студенти завршне године
ђ) успешни менаџери

27. Банатски устанак био је 1594. године. То значи да се овај устанак догодио у:
а) десетој деценији шеснаестог века
г) петнаестој деценији петнаестог века
б) десетој деценији петнаестог века
д) петој деценији шеснаестог века
в) петнаестој деценији шеснаестог века
ђ) петој деценији петнаестог века

1 поен

28. Зограф:
а) прави накит
б) слика иконе и фреске
в) лечи људе

1 поен
г) гради куће
д) преводи књиге
ђ) свира гусле

29. Оснивач Викиликса је:
а) Стивен Хокинг
б) Марк Цукерберг
в) Едвард Сноуден

г) Алан Тјуринг
д) Џулијан Асанж
ђ) Бил Гејтс

1 поен

30. Алиса је доспела у Земљу чуда тако што је кренула за:
а) пругастим мачком
г) лудим Шеширџијом
б) белим зецом
д) опасном краљицом
в) смешном гусеницом
ђ) пљоснатим војником
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1 поен

