Укупно поена:

Шифра

ТОК – 2015

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
ц. мува
д. шкорпија
е. комарца
ф. бактерија

Вежба:
Б.

Збир углова у трапезу
износи:

а. 120 степени
б. 180 степени
ц. 270 степени

д. 225 степени
е. 360 степени
ф. 540 степени

НЕ ОКРЕЋИТЕ СТРАНУ ДОК СЕ НЕ КАЖЕ!

1.

2.

У којоj држави се налази област
Каталонија?

Триатлон је:

а) у Ирској
б) у Италији
в) у Шпанији

г) у Португалу
д) у Енглеској
ђ) у Кореји

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

г) Бог облака
д) метеоролошки
инструмент
ћ) спортска
дисциплина
г) Ђура Јакшић
д) Владимир
Петровић Дис
ђ) Лаза Костић
г) архитекта
д) задужбинар
ђ) саветодавац

3.

Који је наш познати песник био и
сликар:

4.

Ктитор је исто што и:

а) Јован Дучић
б) Војислав Илић
Млађи
в) Стефан Раичковић
а) родоначелник
б) добављач
в) гласник

5.

Основни материјал који се
користи за израду витража је:

а) камен
б) глина
в) гума

г) стакло
д) пластика
ђ) креда

а) Франц Лист
б) Волфганг
Амадеус Моцарт
в) Лудвиг ван
Бетовен

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

6.

7.

Мала ноћна музика је дело ког
композитора:

а) Русију
б) Пољску
Други светски рат је почео нападом в) Француску
Немачке на:

8.

Консензус значи:

9.

Клинастим писмом на глиненим
полочицама писали су:

Израз Потемкинова села користи

10. се:

г) Енглеску
д) Јапан
ђ) Југославију

а) расправљање
б) пресуда по
кратком поступку
в) једногласна
одлука, споразум

г) предлог
д) приговор
ђ) жалба

а) стари Кинези
б) стари Египћани
в) Месопотамци

г) Маје
д) Астеци
ђ) Стари Римљани

а) за сеоска насеља
узорна у сваком
погледу
б) за идиличне
пределе
в) када се од села
направи јако
утврђење

г) за нешто што у
стварности не
постоји, већ смо као
привид
д) када се становници
села исељавају због
дуготрајне суше
ђ) ниједно од
наведеног

а) Иво Андрић
б) Синиша
Ковачевић
в) Љубомир
Симовић

г) Меша Селимовић
д) Душан Ковачевић
ђ) Бранислав Нушић

а) Карл Јасперс
б) Карл Густав Јунг
в) Алфред Адлер

г) Жак Лакан
д) Сигмунд Фројд
ђ) Жан Пол Сартр

а) јод
б) аргон
в) фосфор

г) хлор
д) магнезијум
ђ) калцијум

а) маљавост
б) недостатак
пигмента
в) малокрвност

г) депресивно стање
д) препланулост
ђ) недостатак
мотивације

а) друштвена мрежа
б) оперативни
систем
в) правац у
педагогији

г) енциклопедија на
интернету
д) грчко острво
ђ) врста бицикла

16. заједнички:

а) пречник
б) полупречник
в) центар

г) троугао
д) угао
ђ) обим

17. Ко је проналазач телефона:

а) Исак Њутн
б) Никола Тесла
в) Џејмс Ват

г) Александар Бел
д) Михајло Пупин
ђ) ниједан од
наведених

18. Врховни бог старих Грка је:

а) Аполон
б) Минотаур
в) Хермес

г) Зевс
д) Дионис
ђ) Кербер

Развој јединке од зачећа до
19.
потпуног организма назива се:

а) мутација
б) филогенеза
в) онтогенеза

г) трансформација
д) транслација
ђ) метарморфоза

а) 3 цм
б) 6 цм
в) 8 цм

г) 9 цм
д) 12 цм
ђ) 18 цм

11. Роман Проклета авлија написао је:

12. Оснивач психоанализе је:

13.

Да би се дезинфиковала вода за
пиће, води се додаје:

14. Албинизам је:

15. Википедија је:

Концентрични кругови имају

Колика ће бити дужина ивице
коцке чији је модел направљен од
20.
жице дужине 96 цм ?

а) Антидепресива
б) Антибиотика
в) Аналгетика

г) Спазматика
д) Неуролептика
ђ) ниједно од
наведеног

22. писао Лаза Костић налази се у:

а) Истанбулу
б) Београду
в) Венецији

г) Паризу
д) Напуљу
ђ) Москви

23. Филмове Подземље и Црна мачка,

а) Милош Форман
б) Емир Кустурица
в) Ингмар Бергман

г) Паоло Пазолини
д) Бернардо
Бертолучи
ђ) Стивен Спилберг

24. Ромул и Рем су митски оснивачи:

а) Атине
б) Амазоније
в) Микене

г) Атлантиде
д) Спарте
ђ) Рима

а) законодавну
б) сусдку
в) извршну

г) највишу
д) парламентарну
ђ) апсолутну

а) Србији
б) Румунији
в) Грчкој

г) Македонији
д) Трансливанији
ђ) Мађарској

а) Рат и Мир
б) Сеобе
в) Ана Карењина

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

а) Тису
б) Црно море
в) Саву

г) Јадранско море
д) Црвено море
ђ) Велику Мораву

а) Мексико
б) Бразил
в) Кина

г) Немачка
д) Кореја
ђ) Сирија

а) даном ступања на
престо Александра
Карађорђевића
б) након успешно
завршених
Балкански ратова
в) по завршетку
Првог светског рата

г) усвајањем Крфске
декларације
д) доношењем
Видовданског устава
ђ) на Берлинском
конгресу

21. Пеницилин је лек из групе:

Santa Maria della Salute o којој је

бели мачор режирао је:

25.

Какву власт има Влада Републике
Србије?

26. Природни феномен Ђавоља варош

налази се у:

27. Вук Исакович је јунак романа:

28. Дунав се улива у:

29.

Где се одржавају наредне Летње
Олимпијске игре (2016. године):

Краљевина Срба, Хрвата и
30. Словенаца основана је:

КЉУЧ ЗА ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ, јул 2015.
1. в) у Шпанији
2. ђ) спортска дисциплина
3. г) Ђура Јакшић
4. д) задужбинар
5. г) стакло
6. б) Волфганг Амадеус Моцарт
7. б) Пољску
8. в) једногласна одлука, споразум
9. в) Месопотамци
10. г) за нешто што у стварности не постоји, већ смо као привид
11. а) Иво Андрић
12. д) Сигмунд Фројд
13. г) хлор
14. б) недостатак пигмента
15. г) енциклопедија на интернету
16. в) центар
17. г) Александар Бел
18. г) Зевс
19. в) онтогенеза
20. в) 8 цм
21. б) Антибиотика
22. в) Венецији
23. б) Емир Кустурица
24. ђ) Рима
25. в) извршну
26. а) Србији
27. б) Сеобе
28. б) Црно море
29. б) Бразил
30. б) по завршетку Првог светског рата

