Укупно поена:

Шифра

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ
(ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ 2018.)

УПУТСТВО:
Овај тест садржи један број питања из разних области људског знања. Уз свако питање
понуђено је шест одговора, али је међу њима само један тачан. Прочитајте пажљиво свако
питање и понуђене одговоре, а затим заокружите словни знак испред одговора за који сте
се определили, као што је урађено у Примеру.
Пример:

А.

Маларију
преноси једна
врста:

а) оса
б) паука
в) мува
г) шкорпија
д) комарца
ђ) бактерија

Вежба:
Б.

Збир углова у трапезу
износи:

а) 120 степени
б) 180 степени
в) 270 степени

г) 225 степени
д) 360 степени
ђ) 540 степени

НЕ ОКРЕЋИТЕ СТРАНУ ДОК СЕ НЕ КАЖЕ!

Таџ Махал се налази у:

а) Турској
б) Индији
в) Саудијској Арабији

г) Сирији
д) Судану
ђ) Египту

Триатлон је:

а) карташка игра
б) свето тројство
в) роман Емила Золе

г) Бог облака
д) метеоролошки
инструмент
ђ) спортска
дисциплина

3.

Који је наш познати
песник био и сликар?

а) Јован Дучић
б) Војислав Илић Млађи
в) Стеван Раичковић

г) Ђура Јакшић
д) Владислав
Петковић Дис
ђ) Лаза Костић

4.

Милан Вујаклија познат је
као један од највећих
српских:

а) песника и преводилаца
б) преводилаца и
лексикографа
в) сликара

г) сакупљача
народних умотворина
д) политичара
ђ) глумаца

5.

Композицију Влтава
написао је:

а) Франц Лист
б) Јохан Себастијан Бах
в) Лудвиг ван Бетовен

г) Беджих Сметана
д) Јохан Штраус
ђ) Ђакомо Пучини

6.

Систола и дијастола су
фазе у раду:

а) парне машине
б) мотора са унутрађњим
сагоревањем
в) вршалице

г) бубрега
д) срца
ђ) ниједно од
наведеног

7.

Какву власт има Влада
Републике Србије:

а) законодавну
б) судску
в) извршну

г) највишу
д) парламентарну
ђ) апсолутну

8.

На простору некадашње
Месопотамије сада се
налази:

а) Ирак
б) Египат
в) Енглеска

г) Монголија
д) Пакистан
ђ) Индија

9.

Вук Исакович је јунак
романа:

а) Рат и мир
б) Сеобе
в) Ана Карењина

г) Тихи Дон
д) Пешчаник
ђ) Роман о Лондону

а) Умри мушки
б) Матрикс
в) Господар прстенова

г) Индијана Џонс
д) Ратови звезда
ђ) Звездане стазе

1.

2.

Који познати филмски
10. серијал је режирао

Стивен Спилберг:

1

11. Каинов грех је:

а) чедоморство
б) прељуба
в) братоубиство

г) велеиздаја
д) оцеубиство
ђ) неверовање у Бога

12. Везув је:

а) највиши врх у Европи
б) ушће Дунава у Црно
море
в) стари назив за Приштину

г) вулкан у Европи
д) највећа река у
Русији
ђ) најдубљи кањон у
Северној Америци

Аутор познате слике
13.
Сунцокрети је:

а) Пабло Пикасо
б) Винсент ван Гог
в) Клод Моне

г) Салвадор Дали
д) Пол Рубенс
ђ) Пол Гоген

а) се догађају истовремено
б) имају заједнички узрок
в) се међусобно искључују

г) имају исто значење
д) означавају велике
промене у друштву
ђ) ниједно од
наведеног

Помоћу бусоле можемо
15.
одредити:

а) јачину ветра
б) ваздушни притисак
в) дубину воде

г) правац кретања
д) брзину ходања
ђ) јачину светлости

Њутн је први успео да
16. разложи зрак светлости
помоћу:

а) огледала
б) телескопа
в) обрађеног дијаманта

г) микроскопа
д) калеидоскопа
ђ) стаклене призме

Једном од својих убица,
17. Јулије Цезар је умирући
рекао:

а) Коцка је бачена
б) Чувај се мартовских ида
в) Зар и ти, сине Бруте

г) Преко трња до
звезда
д) Дођох, видех,
победих
ђ) ниједно од
наведеног

Михаило Пупин је наш
18.
познати:

а) социолог
б) научник
в) композитор

г) политичар
д) географ
ђ) астролог

19. Елоквентна особа је:

а) речита
б) раздражљива
в) повучена

г) самозадовољна
д) мудра
ђ) пажљива

Писмо старих Египћана,
настало пре око 3.500 г.
20.
пре нове ере, познато је
као:

а) алфабет
б) хијероглифско
в) клинасто

г) крунско
д) алфа
ђ) ниједно од
наведених

14.

Када два догађаја
коинцидирају они:
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21. Ендемске врсте су:

а) биљне и животињске
врсте које живе само у
води
б) врсте угрожене ловом
в) биљне и животињске
врсте које живе само на
копну

г) биљне и животињске
врсте које насељавају
ограничену територију
д) врсте које се бесполно
размножавају
ђ) ниједно од наведеног

Аријаднино клупко
симболизује:

а) неодлучност
б) недостатак
самопоуздања
в) средство за извлачење
из тешког положаја

г) нерешив проблем
д) досаду
ђ) велику марљивост и
залагање на послу

а) Карл Маркс
б) Хомер
в) Езоп

г) Лењин
д) Херодот
ђ) Вергилије

а) дочекати праунуке
б) претрпети пораз
в) живети преко 100
година

г) упасти у замку
д) добити премију на
лутрији
ђ) добити посао

а) Карл Јасперс
б) Жан-Пол Сартр
в) Жак Лакан

г) Карл Густав Јунг
д) Сигмунд Фројд
ђ) Алфред Адлер

22.

23. Отац историје је:

24.

Доживети свој Ватерло
значи:

Појам Едипов комплекс у
25.
психологију је увео:

Развој јединке од зачећа до а) мутација
б) филогенеза
26. потпуног организма
назива се:
в) онтогенеза

г) трансформација
д) транслација
ђ) метаморфоза

Особа која несебично
помаће другима не
27.
очекујући никакву
надокнаду за то назива се:

а) магнат
б) алтруиста
в) егалитариста

г) ментор
д) ађутант
ђ) мизантроп

Црква Santa Maria de la
28. Salute о којој је писао Лаза
Костић налази се у:

а) Истанбулу
б) Београду
в) Венецији

г) Паризу
д) Напуљу
ђ) Москви

Колика ће бити дужина
ивице коцке чији је модел
29.
направљен од жице
дужине 96 цм?

а) 3 цм
б) 6 цм
в) 8 цм

г) 9 цм
д) 12 цм
ђ) 18 цм

Ако се неки догађај
30. догодио 1895. године пре
нове ере, онда је то било у:

а) 19. веку пре нове ере
б) 19. веку нове ере
в) 18. веку пре нове ере

г) 18. веку нове ере
д) 16. веку пре нове ере
ђ) 17. веку пре нове ере
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КЉУЧ
1.б) Индији
2. ђ) спортска дисциплина
3. г) Ђура Јакшић
4. б) преводилаца и лексикографа
5. г) Беджих Сметана
6. д) срца
7. в) извршну
8. а) Ирак
9. б) Сеобе
10. г) Индијана Џонс
11. в) братоубиство
12. г) вулкан у Европи
13. б) Винсент ван Гог
14. а) се догађају истовремено
15. г) правац кретања
16. ђ) стаклене призме
17. в) Зар и ти, сине Бруте
18. б) научник
19. а) речита
20. б) хијероглифско
21. г) биљне и животињске врсте које насељавају ограничену територију
22. в) средство за извлачење из тешког положаја
23. д) Херодот
24. б) претрпети пораз
25. д) Сигмунд Фројд
26. в) онтогенеза
27. б) алтруиста
28. в) Венецији
29. в) 8 цм
30. а) 19. веку пре нове ере
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