Висока школа струковних студија
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Име и презиме кандидата

Евиденциони број

Датум

Напомена: Читко попунити горње рубрике. Испит траје 1 сат. Сва питања имају само један тачан
одговор међу понуђеним. Неће се узимати у обзир питања са више заокружених одговора. Свако
тачно одговорено питање носи 1 поен. Нема негативних поена. При оцењивању ће се узимати у обзир
само одговори који су заокружени мастилом. Забрањено је разговарати са другим кандидатима,
користити мобилни телефон и недозвољена помоћна средства.
ПИТАЊА
1.

Клонирање је:
а. врста друштвене игре картама
б. покушај протурања лажног новца
в. стварање биолошког двојника
г. нагон за уживањем дрога

2.

Највећим римским оратором сматра се:
а. Брут
б. Цицерон
в. Октавијан
г. Диоклецијан

3.

По библијској легенди, због грехова његових становника, уништен је град:
а. Јерусалим
б. Вавилон
в. Гомора
г. Атлантида

4.

Отоманско царство је други назив за?
а. турско царство
б. арапско царство
в. персијско царство
г. египатско царство

5.

Музе су :
а. ликови из грчких трагедија
б. ликови из бајки
в. заштитнице уметности
г. жене владара у старој Грчкој

6.

Хиландар се налази на:
а. Пелопонезу
б. Криту
в. Атосу
г. Крфу

7.

Синдром стеченог губитка имунитета или..
а. псоријаза
б. SARS
в. AIDS
г. менингитис

8.

Орнамент је:
а. драги камен
б. оријентално пиће
в. стећак
г. украс или шара

9.

Милена Павловић-Барили била је:
а. балерина
б. пијанисткиња
в. сликарка
г. оперска дива

10.

Балерине је најчешће сликао:
а. Хенри Матис
б. Пикасо
в. Едгар Дега
г. Ван Гог

11.

„Травијата“ је:
а. драмско дело
б. балет
в. опера
г. мјузикл

12.

Химна СФРЈ била је:
а. „Тамо далеко“
б. „Марш на Дрину“
в. „Хеј Словени“
г. „Боже правде“

13.

Самураји су били ратници у:
а. Индонезији
б. Кини
в. Индији
г. Јапану

14.

Фатаморгана је:
а. ледени брег
б. пустињска олуја
в. оптичка варка
г. неверна жена

15.

Олимпијске игре одржавају се сваке :
а. друге године
б. треће године
в. четврте године
г. пете године

16.

Брајевом азбуком служе се:
а. глуви
б. глувонеми
в. слепи
г. неми

17.

Пре него је порушена Бастиља је служила као:
а. краљевска палата
б. позориште
в. болница
г. тамница

18.

Пејзаж је:
а. слика на малтеру
б. слика предела
в. слика на стаклу
г. врста веза

19.

Пирова победа односи се на:
а. велику победу
б. велики пораз
в. велика победа, са превисоком ценом
г. велико славље

20.

Млечни пут је:
а. назив за галаксију
б. други назив за свемир
в. пут начињен од белог камена
г. производ од млека

Ову рубрику попуњава комисија!
Освојено је ______ бодова
Прегледао: ______________________________

