Укупно поена:

Шифра

ТОК – 2017

УПУТСТВО:
Овај тест садржи један број питања из разних области људског знања. Уз свако питање
понуђено је шест одговора, али је међу њима само један тачан. Прочитајте пажљиво свако
питање и понуђене одговоре, а затим заокружите словни знак испред одговора за који сте
се определили, као што је урађено у Примеру.
Пример:

А.

Маларију
преноси једна
врста:

а) оса
б) паука
в) мува
г) шкорпија
д) комарца
ђ) бактерија

Вежба:
Б.

Збир углова у трапезу
износи:

а) 120 степени
б) 180 степени
в) 270 степени

г) 225 степени
д) 360 степени
ђ) 540 степени

НЕ ОКРЕЋИТЕ СТРАНУ ДОК СЕ НЕ КАЖЕ!

1.

Оснивач психоанализе је:

а) Карл Јасперс
б) Карл Густав Јунг
в) Алфред Адлер

2.

Традиционални
Новогодишњи концерт,
на коме се обавезно свира
Штраусова музика,
одржава се у:

а) Бону
б) Бечу
в) Берлину

г) Берну
д) Будимпешти
ђ) Лондону

3.

Концентрични кругови
имају заједнички:

а) пречник
б) полупречник
в) центар

г) троугао
д) угао
ђ) обим

4.

Јован Цвијић је наш
чувени:

а) сликар
б) песник
в) композитор

г) политичар
д) географ
ђ) астролог

5.

Santa Maria della Salute о
којој је писао Лаза
Костић налази се у:

а) Истанбулу
б) Београду
в) Венецији

г) Паризу
д) Напуљу
ђ) Москви

6.

Singidunum је стари назив
за:

а) Јерусалим
б) Атину
в) Александрију

г) Истанбул
д) Ниш
ђ) Београд

7.

Аутор познате скулптуре
Давид из доба ренесансе
је:

а) Леонардо да Винчи
б) Микеланђело Буонароти
в) Клод Моне

г) Салвадор Дали
д) Рафаело Санцио
ђ) Пол Гоген

8.

Програм за обраду текста
је:

а) Corel Draw
б) Word
в) Pascal

г) Desktop
д) Taskbar
ђ) Excel

9.

Врховни бог старих Грка
је:

а) Аполон
б) Минотаур
в) Хермес

г) Зевс
д) Дионис
ђ) Кербер

10.

Филм Црна мачка, бели
мачор режирао је:

а) Душан Ковачевић
б) Емир Кустурица
в) Ингмар Бергман

г) Паоло Пазолини
д) Бернардо Бертолучи
ђ) Дарко Бајић
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г) Жак Лакан
д) Сигмунд Фројд
ђ) Жан Пол Сартр

11.

Етна је:

г) вулкан у Европи
а) највиши врх у Европи
д) највећа река у Русији
б) ушће Дунава у Црно море
ђ) најдубљи кањон у
в) стари назив за Приштину
Америци

12.

Приближна вредност
броја π је:

а) 2,7
б) 3,14
в) 1,75

г) 1,41
д) 6,12
ђ) 5,73

13.

Роман На Дрини
ћуприја написао је:

а) Иво Андрић
б) Синиша Ковачевић
в) Љубомир Симовић

г) Меша Селимовић
д) Душан Ковачевић
ђ) Бранислав Нушић

14.

Девис куп је
међународно
такмичење у:

а) голфу
б) кошарци
в) једрењу

г) скијању
д) шаху
ђ) тенису

Где живе Абориџини:

а) у Аустралији
б) у Бразилу
в) на Хаитију

г) у Абисинији
д) у Средњој Америци
ђ) у Африци

16.

Импресионизам је:

а) стилска фигура
б) правац у сликарству
в) веровање у више богова

г) музичка композиција
д) врста закључка
ђ) филозофски правац

17.

Вакцину против
беснила открио је:

а) Л. Пастер
б) М. Планк
в) Р. Кох

г) А. Флеминг
д) Ч. Дарвин
ђ) А. Швајцер

18.

Питагорина теорема
односи се на:

а) правоугли троугао
б) периферијски угао круга
в) правилан петоугао

г) алгебарске једначине
д) Каталанове бројеве
ђ) Хофове алгебре

19.

Википедија је:

а) друштвена мрежа
б) оперативни систем
в) правац у педагогији

г) енциклопедија на
интернету
д) грчко острво
ђ) врста бицикла

20.

Други светски рат
почео је нападом
Немачке на:

а) Русију
б) Пољску
в) Француску

г) Енглеску
д) Јапан
ђ) Југославију

15.
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а) Паризу
б) Лондону
в) Бриселу

г) Прагу
д) Бечу
ђ) Риму

21.

Седиште Европске
уније је у:

22.

а) Паризу
Ајфелова кула налази
б) Софији
се у:
в) Истанбулу

23.

Фреска Бели анђео
налази се у:

а) Белом Манастиру
б) Студеници
в) Жичи

г) Белој Цркви
д) Милешеви
ђ) Сопоћанима

24.

Брајева азбука
представља систем од
6 испупчених знакова
намењених:

а) математичарима
б) брзом описмењавању
в) слепима

г) глувима
д) глувонемима
ђ) поморцима

25.

Елоквентна особа је:

а) речита
б) раздражљива
в) повучена

г) самозадовољна
д) мудра
ђ) плашљива

26.

Творац опште теорије
релативитета је:

а) Џемс Ват
б) Никола Тесла
в) Томас Едисон

г) Исак Њутн
д) Алберт Ајнштајн
ђ) Роберт Опенхајмер

Ко упада у
„апстиненцијалну
кризу“:

а) мазохиста
б) садиста
в) псиохопата

г) људи који се нагло гоје
д) зависници од дроге и
алкохола
ђ) шахисти после
изгубљеног меча

28.

Инклузивно
образовање је:

а) образовање одраслих
б) образовање ЛГБТ
популације
в) образовање мањина

г) еколошко образовање
д) образовање за политичку
коректност
ђ) образовање деце с
посебним потребама у
редовним школама

29.

Вештина лепог и
уредног писања
назива се:

а) етнографија
б) графистика
в) графоскопија

г) скриптологија
д) графологија
ђ) калиграфија

а) снагу
б) кукавичлук
в) одлучност

г) витештво
д) немилосрдност
ђ) слабост

27.

Ахилова пета је
30.
симбол за:
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г) Риму
д) Атини
ђ) Каиру

КЉУЧ ЗА ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ, јун 2017.
1. д) Сигмунд Фројд
2. б) Бечу
3. в) центар
4. д) географ
5. в) Венецији
6. ђ) Београд
7. б) Микеланђело Буонароти
8. б) Word
9. г) Зевс
10. б) Емир Кустурица
11. г) вулкан у Европи
12. б) 3,14
13. а) Иво Андрић
14. ђ) тенису
15. а) у Аустралији
16. б) правац у сликарству
17. а) Л. Пастер
18. а) правоугли троугао
19. г) енциклопедија на интернету
20. б) Пољску
21. в) Бриселу
22. а) Паризу
23. д) Милешеви
24. в) слепима
25. а) речита
26. д) Алберт Ајнштајн
27. д) зависници од дроге и алкохола
28. ђ) образовањње деце с посебним потребама у редовним школама
29. ђ) калиграфија
30. ђ) слабост
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