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ТЕСТ ИЗ 
ОПШТИХ ЗНАЊА – ИНФОРМИСАНОСТИ 

септембар 2017. 

Шифра кандидата: ____________________________ 
 

УПУТСТВО: Овај тест садржи питања из разних области људског знања. Уз свако питање наведено 
је шест одговора, али је међу њима само један тачан. Пажљиво прочитајте питање, а затим се 
определите за један од понуђених одговора заокруживањем одговарајућег слова. Сваки тачан 
одговор доноси по један поен.  

 
 

1. Из фоликула расте: 1 поен 

а) нокат 
б) пуноглавац 
в) алга 

г) длака 
д) маховина 
ђ) фетус 

 

2. Кијев је главни град: 1 поен 

а) Литваније 
б) Естоније  
в) Украјине 

г) Грузије 
д) Летоније 
ђ) Белорусије 

 

3. Престоница Европске уније налази се у:   1 поен 

а) Риму 
б) Бриселу 
в) Берлину 

г) Лондону 
д) Прагу 
ђ) Паризу 

 

4. Омбудсман је исто што и: 1 поен 

а)  почасни амбасадор 
б)  цариник 
в)  заштитник грађана 

г)  градоначелник 
д)  јавни бележник 
ђ)  народни посланик 

 

5. Медреса је: 1 поен 
а) врста исламске школе 
б) скривена пећина 
в) музички инструмент 

г) жена лаког морала  
д) врста плеса 
ђ) звезда падалица 

 
 

Број освојених поена 
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6. Пулицерова награда се додељује у области:  1 поен 
а) спорта 
б) археологије 
в) новинарства 

г) физике 
д) филма 
ђ) сликарства 

 

7. Раша Проналазач је лик из дечје емисије: 1 поен 
а) Невен 
б) Чик погоди 
в) Кукурику шоу 

г) Пустолов 
д) Плава птица 
ђ) Фазони и форе  

 

8. Перике израђује: 1 поен 

а) дунђер 
б) терзија 
в) лицидар 

г) пудар 
д) власуљар  
ђ) фишеклија 

 

9. ,,Оцем“ српског позоришта сматра се: 1 поен 

а) Јоаким Вујић 
б) Доситеј Обрадовић 
в) Милан Грол 

г) Бранислав Нушић 
д) Лаза Костић 
ђ) Коста Трифковић 

 

10. Третјаковска галерија се налази у: 1 поен 

а) Риму 
б)  Москви 
в) Петрограду 

г) Фиренци 
д) Мадриду 
ђ) Софији  

 

11. Килт је:  1 поен 
а) врста морске рибе 
б) део традиционалне шкотске одеће 
в) доњи део женског рубља 

г) каскадер у акционом филму 
д) врста полудрагог камена 
ђ) револвер који су користили каубоји 

 

12. Стефан Првовенчани, први српски краљ, крунисан је пре:  1 поен 

а) 200 година 
б) 400 година 
в) 600 година 

г) 800 година 
д) 1000 година 
ђ) 1200 година 

 

13. Оно што је у грчкој митологији Зевс, у римској митологији је: 1 поен 

а) Плутон 
б) Нептун 
в) Вулкан 

г) Купидон 
д) Марс 
ђ) Јупитер 

 

14. Оно што је за Александра Македонског Букефал, за Марка Краљевића је: 1 поен 

а) краљ Вукашин 
б) брат Андријаш 
в) коњ Шарац 

г) вила Равијојла 
д) град Прилеп 
ђ) Муса Кесеџија 
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15. Абакус је: 1 поен 
а) јапанска крушка 
б) сунчани часовник 
в) справа за рачунање 

г) свечана трпеза 
д) борилачки спорт 
ђ) сигурно уточиште, склониште 

 

16. НАСА je: 1 поен 
а) Северноамеричка наутичка агенција 
б) Национална асоцијација за  
    синдикалне активности 
в) Новинска агенција за сарадњу 

г) Национална аеронаутичка и  
    свемирска агенција 
д) Норвешка национална авио-компанија 
ђ) Асоцијација за сарадњу активних 
    новинара 

 

17. У разреду је 9 дечака и 13 девојчица. Половина деце иде на фудбалску утакмицу.  1 поен 
Најмањи могући број девојчица које иду на утакмицу је:  

а) 0  
б) 1  
в) 2  

г) 3  
д) 4  
ђ) 5 

 

18. Кибернетика је:  1 поен 
а) наука о грбовима 
б) теорија о пропорцијама 
в) покрет у британској уметности 

г) наука о управљању 
д) поступак кристализације соли 
ђ) уметност лепог писања 

 

19. Куп Радивоја Кораћа је такмичење у: 1 поен 

а) рукомету 
б) тенису 
в) фудбалу 

г) ватерполу 
д) одбојци 
ђ) кошарци  

 

20. Једини европски Дизниленд се налази у: 1 поен 

а) Берлину 
б) Будимпешти 
в) Мадриду 

г) Риму 
д) Паризу 
ђ) Лондону 

 

21. Сикстинска капела се налази у: 1 поен 

а) Лондону 
б) Ватикану 
в) Паризу 

г) Атини 
д) Цариграду 
ђ) Милану 

 

22. У медицини се замењивање болесног органа здравим назива: 1 поен 
а) транспирација 
б) трансплатација 
в) транспозиција 

г) трансакција 
д) транслокација 
ђ) транслација 
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23. Филателист: 1 поен 
а) воли људе 
б) мрзи људе 
в) има болест крви 

г) сакупља поштанске марке 
д) проучава пећине 
ђ) израђује предмете од сребра 

 

24. Корморан је врста: 1 поен 
а) шкољке 
б) змије 
в) птице  

г) рибе 
д) пса 
ђ) гуштера 

 

25. Куглоф је:  1 поен 
а) спортска дисциплина 
б) племићка титула 
в) врста плеса 

г) превозно средство 
д) геометријско тело 
ђ) врста колача 

 

26. Бела смрт је: 1 поен 
а) смрт услед повећаног уноса шећера 
б) смрт услед предозираности кокаином 
в) смрт услед повећаног уноса соли 

г) смрт услед смрзавања 
д) смрт новорођенчади  
ђ) лек који се даје тешко оболелима 

 

27. Четири годишња доба компоновао је: 1 поен 
а) Вивалди 
б) Шопен 
в) Штраус 

г) Моцарт 
д) Брамс 
ђ) Лист 

 

28. Ако је неко земљиште екпропирисано, то значи да је: 1 поен 
а) поплављено 
б) обрађено 
в) одузето  

г) нађубрено 
д) поклоњено 
ђ) пошумљено 

 

29. Када пишете curriculum vitae (CV), пишете: 1 поен 

а) судску жалбу 
б) писмо среће 
в) компјутерски програм 

г) песму 
д) биографију 
ђ) тужбу 

 
30. Спартанско васпитање је: 1 поен 

а) строго 
б) попустљиво 
в) шаљиво 

г) безбрижно 
д) недоследно 
ђ) либерално 

 


