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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ-КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу 
Лепосавић, Септембар, 2009. године 

 
ТЕСТ ИЗ ОПШТИХ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

 
1. СПАРТАНСКО ВАСПИТАЊЕ је: 
а) либерално     б) попустљиво 
в) строго     г) безбрижно 

 
2. ГУАДА је: 
а) митска животиња    б) шпанска игра 
в) врста сира     г) возач Формуле 1 

 
3. Ко се обраћао деци са „ПОШТОВАНА ДЕЦО“...: 
а) Љубивоје Ршумовић   б) Душко Радовић 
в) Бранко Радичевић    г) Десанка максимовић 

 
4. Како се зове мореуз који дели ШПАНИЈУ и МАРОКО? 
а) Суецки канал    б) Берингов мореуз 
в) Гилбартарски мореуз   г) Морски канал Малага 

 
5. КОЛПОРТЕР је: 
а) светски путник    б) улични портретиста 
в) улични продавац новина   г) сликар 

 
6. МИНИСТАР просвете у Влади Србије је: 
а) Александар Поповић   б) Ана Пешикан 
в) Вук Јеремић    в) Жарко Обрадовић 

 
7. По БИБЛИЈСКОМ предању, БОГ је створио човека: 
а) шестог дана    б) седмог дана 
 в) првог дана     г) трећег дана 

 
8. ПЕТ КРУГОВА на олимпијској застави симболизују: 
а) пет грчких полиса   б) пет основних бога 
в) пет насељених континената г) пет атлетских дисциплина 

 
9. ДАН ДРЖАВНОСТИ у Србији обележава се на: 
а) Божић    б) Сретење 
в) Видовдан    г) Преображење 

 
 



10. ОЉА ИВАЊИЦКИ позната је као: 
а) оперска певачица   б) сликарка 
 в) новинарка    г) песникиња 

 
11. На тениском турниру у Паризу РОЛАНД ГАРОС, маја 2008. године, 
победила је: 
а) Јелена Јанковић   б) Динара Сафина 
в) Марија Шарапова   г) Ана Ивановић 

 
12. За ХИМНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ преузето је дело из музичке литературе: 
а) Аве Мариа    б) Влтава 
в) На лепом плавом Дунаву  г) Ода радости 

 
13. Која од ових мерних јединица не мери дужину? 
а) јард     б) миља 
в) метар    г) унца 

 
14. Манастир СВЕТИ АРХАНГЕЛИ налази се код: 
а) Пећи    б) Призрена 
в) Косовске Митровице  г) Приштине 

 
15. ГИНЕКОЛОГ лечи: 
а) старе људе    б) трудне жене 
б) спортисте    г) децу 

 
16. Филм ДОМ ЗА ВЕШАЊЕ режирао је: 
а) Рајо Грлић    б) Горан Марковић 
в) Емир Кустурица   в) Срђан Драгојевић 

 
17. Колико решења има неједначина: x + y ≤ 4 
а) 5     б) 3 
в) 9     г) бесконачно много 

 
18. ВИОЛИНСКИ КЉУЧ у музици означава место ноте: 
а) Ф     б) Г 
в) Х     г) Ц 

 
19. ОСТРАЦИЗАМ је: 
а) острашћеност према нечему б) облик владавине 
в) болећивост према неком  г) прогонство неког 

 
20. ИХТИОЛОГ изучава: 
а) шуме    б) рибе 
в) птице    г) мочваре 

 
 



21. ТОЛАР је новчана јединица у: 
а) Македонији   б) Словенији 
в) Србији    г) Бугарској 

 
22. Аутор српске химне „БОЖЕ ПРАВДЕ“ је: 
а) Стеван С. Мокрањац  б) Даворин Јенко 
в) Јосип Словенски   г) Паја Јовановић 

 
23. Музеј ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА И ВУКА КАРАЏИЋА налази се у: 
а) Београду    б) Сремским Карловцима 
в) Новом Саду   г) Крагујевцу 

 
24. Који је од наведених градова главни град државе? 
а) Њујорк    б) Темишвар 
в) Минхен    г) Тунис 

 
25. ОПЕРА потиче из: 
а) Француске    б) Италије 
в) Русије    г) Шпаније 

 
26. ВРХОВНИ БОГ СТАРИХ ГРКА био је: 
а) Зевс     б) Јупитер 
в) Аполон    г) Дион ис 

 
      27.ФЕРТИЛИТЕТ је: 
 а) рађање    б) умирање 
 в) плодност    г) старост 
 

28. МУЖЕВЉЕВА СЕСТРА назива се: 
а) јетрва    б) снаха 
в) свекрва    г) заова 

 
29. Програм за пријем и слање ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ је:  

a) Internet Explorer   б) Microsoft Excel 
в) Microsoft Outlook   г) Corel Draw 

 
30. МОДА је: 
а) правило лепог понашања  б) правило учтивог понашања 
в) правило облачења   г) правило понашања 

 
 
 УПУТСТВО 
 Овај тест садржи тридесет питања из различитих области школског знања и 
опште информисаности. Уз свако питање понуђено је четири одговора, од којих је 
само један тачан. Прочитајте пажљиво питање, а потом одаберите одговор 
заокруживањем одговарајућег слова. Свако питање носи један бод. 


