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У питањима која следе понуђено је више одговора. У сваком од њих тачан је само један 
одговор. Пажљиво прочитајте питања и понуђене одговоре, а затим у лист за одговоре читко упишите 
број који одговара вашем одговору.

1. Научни поступак који је најпогоднији за откривање каузалних односа међу појавама је:

1) интроспекција 3) статистички поступци 5) технике психолошких 
истраживања

2) објективне методе 4) тестови 6) експеримент

2. Општа одлика понашања у маси је:

1) проактивна инхибиција 3) самосталност одлучивања 5) усклађеност у извршењу 
задатака

2) сугестибилност 4) јасно организована активност 6) демократско одлучивање

3. Ко је у психологију увео појам учењa увиђањем?

1) Павлов 3) Келер 5) Фројд

2) Вотсон 4) Торндајк 6) Ајзенк

4. Обим непосредног памћења је око:

1) 15 података 3) 4 податка 5) 2 податка

2) 7 података 4) 11 података 6) 3 податка

5. Свест да је објекат који се сада опажа некада био у нашем искуству представља:

1) репродукцију 3) ретенцију 5) реформулацију

2) рекогницију 4) реанимацију 6) реафирмацију 

6. У којој од наведених функција је десна хемисфера надмоћна:

1) решавање задатака практичним 
покушавањем

3) читање и писање 5) вербална комуникацији 

2) говор и мишљење 4) рачунање 6) контрола десне стране тела

7. За коју од следећих емоција не постоје универзални знаци фацијалне експресије:

1) жалост 3) срећа 5) гађење

2) страх 4) љубав 6) гнев

8. О конфликтима говоримо када:

1) истовремено делују два 
супротстављена мотива

3) постоји препрека социјалне 
природе

5) појединац није довољно вешт

2) постоји физичка препрека на 
путу до циља

4) појединац није способан да 
оствари циљ

6) постоји забрана остваривања 
циља
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9. Дисоцијациона реакција је:

1) подврста хистерије 3) врста предрасуда 5) врста проблема у учењу

2) подврста фобије 4) синаптичка активност 6) врста анксиозне неурозе 

10. Обележје другог стадијума моралног понашања према Лоренсу Колбергу је: 

1) избегавање казне и добијање 
награде

3) добијање награде 5) поштовање принципа који су 
корисни

2) избегавање казне 4) прибављање социјалног 
одобравања 

6) поштовање принципа самих по 
себи

11. Особа са коефицијентом интелигенције од 128 је:

1) просечно интелигентна особа 3) талентована особа 5) умно заостала особа

2) особа нормалне интелигенције 4) генијална особа 6) умно надарена особа

12. Код процеса учења, Јеркс – Додсонов закон одређује однос:

1) јачине нагона и успеха у 
понашању

3) степена наученог и успеха у 
репродукцији

5) јачине мотива и успеха у учењу

2) јачине будности у успеха у 
учењу

4) јачине мотива и успеха у 
репродукцији

6) степена наученог и количине 
запамћеног

13. Међу елементима који чине структуру Гилфордовог модела интелекта не налази се један од 
наведених појмова:

1) когниција 3) процењивање 5) меморија

2) дивергентно мишљење 4) конвергентно мишљење 6) репродукција

14. Међу наведеним психолошким дисциплинама, теоријска дисциплина је:

1) ментална хигијена 3) психофизологија рада 5) социјална психологија

2) психологија спорта 4) педагошка психологија 6) психологија рада 

15. Посебна формација централног нервног система која има важну улогу при манифестовању 
емоција је:

1) паријетална зона 3) лимбички систем 5) ретикуларана формација

2) парасимпатички део 
аутономног нервног система

4) хипоталамус 6) симпатички део аутономног 
нервног система

16. Паркинсонову болест карактерише:

1) немогућност контролисања 
покрета

3) немогућност рада са бројевима 5) заборављање сопствених намера

2) немогућност разликовања боја 4) заборављање имена и назива 
ствари и појава

6) деформитет прстију руке
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17. Према закону близине, приликом опажања постоји тенденција да се:

1) сличне дражи организују у 
целину

3) временски и просторно блиске 
дражи опажају као целина

5) дражи у близини опажају јасније 
и прецизније

2) просторно блиске дражи 
организују у правилну фигуру

4) временски и просторно блиске 
дражи опажају као одвојене дражи

6) физички удаљеније дражи лажно 
опажају као ближе

18. Адекватна драж је:

1) драж која има адекватан 
интензитет

3) драж која је повезана са 
ситуацијом у којој се налазимо

5) драж која се не може 
регистровати без обзира на њен 
интензитет

2) драж за коју постоји развијен 
посебан чулни орган

4) адекватан подстицај за очекивано 
понашање

6) драж која може да надражи било 
које чуло

19. Аутор теорије која предвиђа постојање 120 независних способности у структури 
интелигенције је:

1) Бине 3) Пијаже 5) Терстон

2) Гилфорд 4) Терман 6) Спирман

20. У којем од наведених описа се препознаје учење класичим условљавањем?

1) када се стави у сличну 
ситуацију, животиња одмах 
користи исти принцип решења

3) радње бивају учвршћене или 
елиминисане зависно од последица 
које производе

5) када се поново стави у исту 
ситуацију животиња понавља мањи 
број неуспешних покушаја

2) услед понављања интензивних 
и опасних дражи долази до 
повећања осетљивости

4) основни услов учења је 
временска близина две дражи

6) на дражи које се понављају, а 
нису од значаја, све се слабије 
реагује

21. Стваралаштво није:

1) оригиналност у одевању 3) духовити разговор 5) оригинално уређење стана

2) алгоритамско решавање 
задатака

4) писање поезије 6) техничко проналазаштво

22. Који од наведених појмова није повезан са Пијажеовом теоријом?

1) логичке операције 3) стадијуми интелектуалног 
развоја

5) фактори интелектуалних 
способности

2) преоперационални стадијум 4) стадијум сензомоторне 
интелигенције

6) симболички процеси

23. Означите појам који не представља фазу стваралачког мишљења:

1) илуминација 3) дирекција 5) инспирација

2) инкубација 4) верификација 6) препарација

24. Која се од наведених емоција јавља најраније у онтогенетском развоју?

1) страх 3) љубомора 5) понос

2) радост 4) гнев 6) љубав
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25. Која од наведених компоненти чини сваки став?

1) емоционална компонента 3) социјална компонента 5) естетска компонента

2) генетска компонента 4) морална компонента 6) телесна компонента

26. Који од наведених мотива не спада у друштвене мотиве?

1) друштвеност 3) агресија 5) симпатија

2) алтруизам 4) тежња за славом 6) емоционална везаност

27. Која од наведених карактеристика није својствена хомеостазним мотивима?

1) постојање непријатне 
напетости

3) постојање вишка који треба 
елиминисати

5) тежња за враћањем у стање 
равнотеже

2) постојање недостатак који 
треба надокнадити

4) задовољење потребе доноси 
задовољство и пријатност

6) тежња ка новој стимулацији и 
повећању дражења 

28. Према Фројду, један од најпозитивнијих и најздравијих механизама одбране је:

1) негирање 3) регресија 5) потискивање

2) реакциона формација 4) пројекција 6) сублимација

29. У карактерне особине не спада:

1) вољне или конативне особине 3) брзина и интензитет 
емоционалног реаговања

5) активност у остваривању 
друштвено прихваћених циљева

2) доследност у поштовању 
моралних принципа

4) енергичност у извршавању 
друштвено пожељних поступака

6) својство личности које укључује
морално вредновање

30. Шта од наведеног спада у изворе социјализације?

1) масовни медији 3) школа 5) породица

2) вршњаци 4) друштвене организације 6) култура

31. Фобије се најчешће стварају:

1) учењем увиђањем 3) деловањем масовних медија 5) вербалним учењем

2) инструменталним
условљавањем

4) класичним условљавањем 6) сензитизацијом

32. О репродукцији као реконструкцији говорио је:

1) Бандура 3) Торндајк 5) Келер

2) Маслов 4) Павлов 6) Бартлет
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33. Један од основних проблема трансфера је:

1) проблем мотивације за учење 3) проблем могућности вежбања и
развијања психичких функција

5) проблем организације процеса
учења

2) проблем преласка информација
из краткорочног у дугорочно
памћење  

4) проблем могућих канала преноса
информације

6) проблем уочавања главне идеје у
различитим врстама градива

34. Изједначавање новог са старим у области памћења назива се:

1) инкубација 3) асимилација 5) акомодација

2) ретроактивна инхибиција 4) проактивна инхибиција 6) идентификација

35. Појава селективне амнезије је илустрација:

1) пасивног заборављања 3) ретроактивне инхибиције 5) потискивања

2) проактивне инхибиције 4) лоше организације процеса
учења

6) недостатка мотивације за сећање

36. Шта није психички процес?

1) мишљење 3) учење 5) памћење

2) опажање 4) темперамент 6) радост

37. Шта не спада у законе организације дражи у опажаје?

1) закон близине 3) закон континуитета 5) закон симетричности

2) закон сличности 4) закон контраста 6) закон заједничке судбине

38. Шта није техника психолошког истраживања?

1) експеримент 3) упитник 5) скала процене

2) тест 4) интервју 6) анкета

39. Шта не припада предњем мозгу?

1) хипоталамус 3) таламус 5) слепоочни режањ

2) продужена мождина 4) мождана кора 6) чеони режањ

40. Ако вам се пријатељица извињава што вам је одбрусила у телефон, објашњавајући да је
непосредно пре тога имала десет позива који траже апотеку, узрок њеног понашања је:

1) хало-ефекат 3) интројекција 5) сензитизација

2) реактивна формација 4) агорафобија 6) антипатија
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41. Један забавни проблем гласи: Колико је времена потребно да се попију три таблете, на пола
сата по једна? Многи (погрешно) одговоре: сат и по. За овај погрешан одговор заслужна је:

1) функционална аналогија 3) илуминација 5) верификација

2) законитост организације дражи 4) имплицитна дирекција 6) фантазија

42. Хипотеза прага се односи на тврдњу да је степен интелигенције најважнији чинилац 
постигнућа и стваралаштва само до умног количника: 

1) 95 3) 132 5) 110

2) 140 4) 120 6) 100

43. Који од наведених научника је дао посебан допринос у истраживању емоција?

1) Вотсон 3) Шахтер 5) Олпорт

2) Терстон 4) Сели 6) Колберг

44. Садизам је облик:

1) хистерије 3) шизофреније 5) депресије

2) неурозе 4) хипохондрије 6) психопатије

45. Означите потребу која не постоји у Масловљевој теорији хијерархије потреба:

1) потреба за сигурношћу 3) потреба за љубављу и 
припадањем

5) потреба за самоостварењем

2) потреба за достизањем 
савршенства

4) потреба да ценимо сами себе и да 
нас други цене

6) физиолошке потребе

46. Према бихејвиоризму, структуру личности чине:

1) ид, его и супер-его 3) мотиви 5) црте темперамента

2) емоције 4) навике 6) карактерне особине

47. Шта од наведеног не спада у Фројдово објашњење снова?

1) маскирање садржаја се 
остварује деловањем супер-ега

3) садржај снова чине садржаји 
потиснути из свести

5) снови су резултат активности 
мождане коре

2) прави смисао снова се сакрива 
и пред самим собом

4) снови су прозор у несвесно 6) слободне асоцијације служе за 
анализу манифестног садржаја сна

48. Психичко стање за које је карактеристично осећање губљења задовољства животом, 
престанак жеље да се ствара и да се развијају властите способности је: 

1) анксиозност 3) агресивност 5) асимилација

2) амбиваленција 4) алијенација 6) акомодација
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49. Симптом анксиозне неурозе је:

1) физички симптоми 3) присилно понављање радње 5) стање дубоке потиштености

2) претерана брига за здравље 4) интензиван страх од одређених 
предмета

6) напади недефинисаног страха

50. Шта од наведеног није карактеристика примарне групе?

1) изражавање подршке или 
супротстављања некоме или 
нечему

3) значајно утичу на схватања, 
ставове и норме

5) имају већи утицај на понашање 
својих чланова него друге групе

2) међу члановима постоје јаки 
социјални и емоционални односи

4) постоји јака везаност чланова за 
групу

6) припадност таквим групама 
пружа осећај сигурности

51. Конформирање ће бити израженије:

1) уколико је ситуација 
нејаснија

3) уколико је група мање 
јединствена

5) уколико нема санкција против 
неконформисте 

2) међу одраслима више него 
међу децом

4) међу одраслим мушкарцима 6) међу особама са високим 
самопоуздањем

  
52. Која од наведених особина није карактеристична за особу колеричког темперамента?

1) брз 3) повучен 5) активан

2) јак 4) пријатан 6) непријатан

53. У објашњењу утицаја културе и друштва, према концепцији о базичној сруктури личности,
за формирање личности најважнији фактор је:

1) утицај вршњачке групе 3) наследни фактор 5) успостављање функционалне 
аутономије мотива

2) начин подизања деце у првим
годинама живота

4) период поласка у школу 6) однос родитеља према деци
током пубертета

54. Шта од наведеног није карактеристика зреле личности по Маслову:

1) спонтаност 3) социјална осећања 5) демократизам

2) независност 4) ауторитарност 6) смисао за хумор

55. Аутономна моралност се јавља тек када се развије способност:

1) конкретног мишљења 3) реалистичког мишљења 5) апстрактног мишљења

2) опажајног мишљења 4) ситуационог мишљења 6) конкретно-операционог
мишљења

56. Знаци који се у комуникацији намерно и свесно упућују другима, често се називају:

1) експресије 3) симболи 5) кинезички знакови

2) сигнали 4) екстралингвистички знакови 6) сентименти
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57. Кo je рeкao дa чињeницe и дeтaљи приjaњajу уз идeje кao зрнa у грoзду?

1) Виљeм Џejмс 3) Спирмaн 5) Teрстoн

2) Сигмунд Фрojд 4) Нoрмaн Majeр 6) Гилфoрд

58. Групa у oвoj прoстoриjи којој тренутно припадате je:

1) структуирaнa групa 3) вeликa групa 5) мала група

2) нeструктуирaнa групa 4) примaрнa групa 6) кликa

59. Рoдитeљу пoкaзуjу сликe сa мaтурскe вeчeри нa кojимa сe види дa његово дете конзумира 
aлкoхoл. Рoдитeљ кaжe: Ma, тo je сигурнo сoк. Кojeм мeхaнизму oдбрaнe oдгoвaрa пoнaшaњe
рoдитeљa?

1) рeгрeсиjи 3) сублимaциjи 5) нeгирaњу

2) идeнтификaциjи 4) рeaкциoнoj фoрмaциjи 6) прojeкциjи

60. Најефективнији процес који доприноси преласку садржаја из краткорочне у дугорочну 
меморију је:

1) кодирање 3) сензорно памћење 5) ретенција

2) регистровање 4) асимилација 6) селекција

************************************
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ТАЧНИ ОДГОВОРИ
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1 6 bb 17 3 bb 33 3 bb 49 6 bb

2 2 18 2 34 3 50 1

3 3 19 2 35 5 51 1

4 2 20 4 36 4 52 6

5 2 21 2 37 4 53 2

6 1 22 5 38 1 54 4

7 4 23 3 39 2 55 5

8 1 24 4 40 5 56 3

9 1 25 1 41 4 57 1

10 4 26 4 42 4 58 2

11 2 27 6 43 3 59 5

12 5 28 6 44 6 60 1

13 6 29 3 45 2

14 5 30 6 46 4

15 3 31 4 47 5

16 1 32 6 48 4


