
 
 
 

1.Најважније тело УН је Савет безбедности, јер се бави очувањем мира и безбедности 
међу народима. Њене сталне чланице су: 
 
а) Кина, САД, Русија, Француска, Велика Британија 
б) Бразил, Кина, САД, Француска, Велика Британија, Русија 
в) Индија, Кина, САД, Русија, Француска, Бразил, Велика Британија  
 
2.Скупштина Србије има укупно посланика: 
 
а) 220 
б) 250 
в) 280 
 
3.Седишта следећих медија- Дејли мејл , Гардијан, Индепендент су у: 
 
а) Аустралији 
б) Великој Британији 
в) САД 
 
4.Кристијана Аманпур је чувена америчка новинарка која је сада  тв лице: 
 
а) ABC 
б) CNN 
в) FOX 
 
5.Место на коме су груписане објаве и активности ваших пријатеља и страница чији сте 
фанови на друштвеној мрежи Facebook зовемо: 
 
а) Ticker 
б) News Feed 
в)  Layout 
 
6.Која је територијално највећа држава света? 
 



а) Кина 
б) Русија 
в) Бразил 
 
7.Земља са највише резерви нафте на свету (преко 300 милијарди барела нафте) тренутно 
је: 
 
а) Ирак 
б) Саудијска арабија 
в) Венeцуела 
 
 
8.Најпознатије дело Леонарда да Винчија је: 
 
а) Доручак на трави 
б) Девојка са бисерном минђушом 
в) Мона Лиза 
 
9.Чувена скулптура „Ника са Самотраке“, налази се у ком музеју: 
 
а) Лувр 
б) Метрполитан 
в) Национална галерија Лондон 
 
10.Кашмир је: 
 
а) град у Мароку 
б) врста тканине 
в) напитак 
 
11.Ризлинг и Тамјаника су: 
 
а) бела вина 
б) црвена вина 
в) Розе вина 
 
12.Чувена модна ревија у којој најплаћеније манекенке света дефилују са анђеоским 
крилима ради се за бренд: 
 
а) Шанел 
б)Викторија сикрит 
в) Живанши 
 
13.Тројком Саше Ђорђевића 16.априла 1992.године Партизан је постао првак Европе у 
кошарци против: 
 



а)Панатенаикоса 
б) Хувентуда 
в) Барселоне 
 
14.Шта значи HBO? 
 
а) Home box office 
б) Holand Belgia Office 
в) home business office 

 
 
 

15.Ко је написао роман ''Дервиш и смрт''? 
 

а) Иво Андрић 
б) Меша Селимовић 
в) Доситеј обрадовић 

 
16.Нападом на коју земљу је почео Други светски рат? 

 
а) Аустрију 
б) Пољску 
в) Чешку 

 
17.Шта је Молотовљев коктел? 

 
а) врста оружја 
б) врста пића 
в) музичка група 

 
18.Шта је баобаб? 

 
а)врста дрвета 
б) планета 
в) врста птице 

 
19.Ко је Немања Радуловић? 

 
а) виолиниста 
б) глумац 
в) спортиста 

 



20.Ко је аутор дела ''Јазавац пред судом''? 
 

а) Антон Павлович Чехов 
б) Петар Кочић 
в) Шарл Бодлер 

 
21.Из ког дела је лик Вронски? 

 
а) ''Злочин и казна'' 
б) ''Ана Карењина'' 
в) ''Мајстор и Маргарита'' 

 
22.Ко је од наведених дела је написао Фјодор  Михајлович Достојевски? 

 
а) ''Чиновникова смрт'' 
б) ''Коцкар'' 
в) '' Сто година самоће'' 
 

 
23.Ко је био Мухамед Али? 

 
а) спортиста 
б) певач 
в) глумац 

 
24.Колико има кругова на застави Олимпијских игара? 

 
а) 5 
б) 7 
в) 9 

 
25.Шта је триатлон? 

 
а) врста спортског такмичења 
б) врста музичког инструмента 
в) део сценског декора 

 
26.Редитељ филма ''Скупљачи перја'' је: 

 
а) Емир Кустурица 



б) Горан Марковић 
в) Александар Петровић 

 
27.Шта значи ''а приори''? 

 
а) без претходног знања 
б) приоритет 
в) са искуством 

 
28.Ком музичком правцу припада Мајлс Дејвис? 

 
а) хип-хопу 
б) џезу 
в) рокенролу 

 
 
 

29.Аеродром Шарл де Гол налази се у: 
 

а) Паризу 
б) Франкфурту 
в) Милану 

 
30.Антананариво је главни град: 

 
а) Мадагаскара 
б) Хаваја 
в) Бурундија 

 
31.Како се зове грчка богиња мудрости? 

 
а) Атина 
б) Артемида 
в) Афродита 

 
32.Ко се налази на новчаници од 200 динара? 

 
а) Надежда Петровић 
б) Милунка Савић 
в) Исидора Секулић 



 
33.Велика јабука је назив за који град? 

 
а) Лондон 
б) Њу Јорк 
в) Берлин 

 
34.У ком граду се налази музеј ''Ермитраж''? 

 
а) Москви 
б) Санкт-Петербургу 
в) Паризу 

 
35.Шта је мизантропија? 

 
а) природна појава 
б) мржња према људима 
в)  правац у вајарству 

 
36.Ко је била Милунка Савић? 

 
а) хероина 
б) глумица 
в) сликарка 

 

37.Ко је био Џек Лемон? 
 

а) писац 
б) глумац 
в) лик из филма 
 
38.Колико година је трајао ''стогодишњи рат''? 

 
а) 10 
б) 116 
в) 96 

 
 

39.Где се десила Плишана револуција? 
 



а) Чешкој 
б) Италији 
в) Француској 
 
40.Кроз колико земаља протиче Сава? 

 
а) 2 
б) 7 
в) 4 
 
41.Која земља је позната по језерима? 

 
а) Финска 
б) Данска 
в) Норвешка 

 
42.Кроз колико држава протиче Дунав? 

 
а) 10 
б) 13 
в) 16 

 
43.Који је главни град Исланда? 

 
а) Рејкјавик 
б) Сијетл 
в) Копенхаген 

 
 

44.Ко је успоставио теорију релативитета? 
 
а) Питагора 
б) Ајнштајн 
в) Архимед 

 
45.Који филозоф је живео у бурету? 

 
а) Сократ 
б) Диоген 
в) Платон 



 
46.Ко је радио експеримент са јабуком? 

 
а) Архимед 
б) Њутн 
в) Питагора 

 
47.Проблем жичног телефонског преноса помоћу калемова успео је да реши: 

 
а) Никола Тесла 
б) Томас Едисон 
в) Михајло Пупин 

 
48.Ко је аутор споменика Победник у Београду? 

 
а) Урош Предић 
б) Тома Росандић 
в) Иван Мештровић 

 
49.Ко је осликао Сикстинску капелу? 

 
а) Микеланђело 
б) Салвадор Дали 
в) Леонардо Да Винчи 

 
50.Ко је аутор слике ''Пијана лађа''? 

 
а) Владимир Величковић 
б) Пол Сезан 
в) Сава Шумановић 

 
51.Едвард Мунк аутор је слике: 

 
а) ''Крик'' 
б) ''Доручак на трави'' 
в) ''Герника'' 

 
52.Који од наведених фестивала се одржава у Новом Саду? 

 
а) ''Дани комедије'' 



б) ''Јоаким фест'' 
в) ''Стеријино позорје'' 

 
53.Петар Илич Чајковски аутор је које од следећих композиција? 

 
а) ''Крцко Орашчић'' 
б) ''Кармен'' 
в) ''На лепом плавом Дунаву'' 

 
54.''Марш на Дрину'' компоновао је: 

 
а) Станислав Бинички 
б) Стеван Стојановић Мокрањац 
в) Коста Манојловић 

 
55.Како се зове последњи филм Никите Михалкова? 

 
а) ''Варљиво сунце 3'' 
б) ''Механички пијанино'' 
в) ''Сунчаница'' 

 
56.Која од наведених тв станица има националну фреквенцију? 

 
а) Студио Б 
б) СОС канал 
в) Хепи телевизија 

 
 

57.Како се зове најпознатија руска друштвена мрежа? 
 

а) В Контакт 
б) Нет фликс 
в) Телеграф 

 
58.Ко је аутор драмског дела ''Млетачки трговац''? 

 
а) Еурипид 
б) Вилијам Шекспир 
в) Бертолд Брехт 

 



59.Које од наведених позоришта је приватно? 
 

а) Београдско драмско позориште 
б) Позориште на Теразијама 
в) Мадленијанум 

 
 
 

60.У ком граду се одржава фестивал ''Јоаким фест''? 
 

а) Нишу 
б) Београду 
в) Крагујевцу 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


