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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! 
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1. Емпатија је: 
а) доживљавање 
б) уживљавање 
в) преживљавање 

г) иживљавање 
д) ожиљавање 
ђ) оживљавање 

2. 

 
Пољар Лијан је јунак из  
романа који је написао: 
 

а) Меша Селимовић 
б) Бранислав Нушић 
в) Бранко Ћопић 

г) Иво Андрић 
д) Душко Радовић 
ђ) Добрица Ерић 

3. 
 
Балет Лабудово језеро 
компоновао је: 

а) Ј. С. Бах  
б) Ф. Ј. Хајдн 
в) Л. ван Бетовен 

г) П. И. Чајковски 
д) А. П. Бородин 
ђ) В. А. Моцарт 

4. Јован Цвијић је наш 
чувени: 

а) сликар 
б) песник 
в) композитор 

г) политичар 
д) географ 
ђ) астролог 
 

5. 

 
Cogito, ergo sum у преводу 
гласи: 
 

а) Знам да ништа не знам 
б) Мислим, дакле постојим 
в) У здравом телу здрав дух 

г) Коцка је бачена 
д) Једном мери, два 
пута сеци 
ђ) Преко трња до 
звезда 
 

6. 

 
Singidunum је стари назив 
за: 
 

а) Јерусалим 
б) Атину 
в) Александрију 

г) Истамбул 
д) Ниш 
ђ) Београд 

7. 

 
 
Аутор познате скулптуре 
Давид из доба ренесансе 
је: 

а) Леонардо да Винчи 
б) Микеланђело Буонароти 
в) Клод Моне 

г) Салвадор Дали 
д) Рафаело Санцио 
ђ) Пол Гоген 

8. 
 
Програм за обраду текста 
је: 

а) Corel Draw 
б) Word 
в) Pascal 

г) Desktop 
д) Taskbar 
ђ) Excel 

9. 
Митско биће са телом 
лава и људском главом 
назива се: 

а) Кентаур 
б) Минотаур 
в) Горгона Медуза 

г) Сирена 
д) Сфинга 
ђ) Кербер 

10. 

 
Филм Грађанин Кејн 
режирао је: 
 

а) Милош Форман 
б) Чарли Чаплин 
в) Ингмар Бергман 

г) Паоло Пазолини 
д)  Бернардо 
Бертолучи 
ђ) Орсон Велс 
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11. Цариград је пао под власт 
Турака: 

а) 1389. године 
б) 1453. године 
в) 1789. године 

г) 1781. године 
д) 1804. године 
ђ) 1815. године 

12. 

  
Ако се неки рат догодио 
1245. године пре нове ере, 
онда је то било у: 
 

а) 19. веку пре нове ере 
б) 12. веку нове ере 
в) 13. веку пре нове ере 

г) 12. веку пре нове ере 
д) 15. веку пре нове 
ере 
ђ) 13. веку нове ере 

13. Хедониста смисао живота 
види у: 

а) борби за људска права 
б) жртвовању за друге 
в) сталном образовању 

г) уживању 
д) самокажњавању 
ђ) љубави према 
животињама 

14. Партитура је: 
а) нотни запис 
б) део нечега 
в) врста логичког суда 

г) сликарска техника 
д) храм у Атини 
ђ) педагошка метода 

15. 
Појмове екстравертан и 
интровертан у 
психологију је увео: 

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

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

16. 
 
Дадаизам је: 
 

а) стилска фигура 
б) правац у сликарству 
в) веровање у више богова 

г) музичка 
композиција 
д) врста закључка 
ђ) филозофски правац 

17. Травничку хронику 
написао је: 

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

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

18. 

Дуж која спаја теме и 
средину наспрамне 
странице троугла назива 
се: 

а) тежишна дуж 
б) тангента 
в) дијагонала 

г) тангентна дуж 
д) координата 
ђ) елипсоида 

19. 
 
Етна 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 

20. 

 
Песма над песмама је 
испевана у: 
 
 

а) Илијади 
б) Одисеји 
в) Библији 

г) Збирци прича 
Хиљаду и једна ноћ 
д) Господару 
прстенова 
ђ) грчким митовима 
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21. 

 

Први светски рат је 
завршен: 
 

а) 1918.  
б) 1914. 
в) 1945. 

г) 1804. 
д) 1815. 
ђ) 1941. 

22. Интроспекција је: 
а) случајност 
б) сличност 
в) интуитивност 

г) актуелност 
д) самопосматрање 
ђ) тачност 

23. Најпознатија војна држава 
старе Грчке била је: 

а) Атина 
б) Амазонија 
в) Микена 

г) Атлантида 
д) Спарта 
ђ) Рим 

24. Аја Софија се налази у: 
а) Паризу 
б) Софији 
в) Истамбулу 

г) Риму 
д) Атини 
ђ) Каиру 

25. Лепенски Вир  се налази на 
обали реке: 

а) Нил 
б) Дунав 
в) Еуфрат 

г) Сава 
д) Морава 
ђ) Стикс 

26. Најважнија Пенелопина 
особина је: 

а) превртљивост 
б) лукавство 
в) верност 

г) храброст 
д) грамзивост 
ђ) мудрост 

27. Нешто је аморфно ако је: 
а) безоблично 
б) претерано 
в) неразвијено 

г) предискуствено 
д) заборављено 
ђ) страно 

28. У интервалу (-3, 4) целих 
бројева има: 

а) 2 
б) 3 
в) 4 

г) 5 
д) 6 
ђ) 7 

29. Појам tabula rasa везује се 
за филозофију: 

а) И. Канта 
б) Џ. Лока 
в) Платона 

г) Сократа 
д) Ф. Ничеа 
ђ) К. Маркса 

30. Инклузивно образовање је: 

а) образовање одраслих 
б) образовање ЛГБТ 
популације 
в) образовање мањина 

г) еколошко 
образовање 
д) образовање за 
политички коректност 
ђ) образовање деце с 
посебним потребама у 
редовним школама 

 



Решења 

1. б) Уживљавање 

2. в) Бранко Ћопић 

3. г) П.И.Чајковски 

4. д) географ 

5. б) Мислим, дакле постојим 

6. ђ) Београд 

7. б) Микеланђело Буонароти 

8. б) Word 

9. д) Сфинга 

10. ђ) Орсон Велс 

11. б) 1453. године 

12. в) 13. веку пре нове ере 

13. г) уживању 

14. а) нотни запис 

15. б) Карл Густав Јунг 

16. б) правац у сликарству 

17. а) Иво Андрић 

18. а) тежишна дуж 

19. г) вулкан у Европи 

20. в) Библији 

21. а) 1918. 

22. в) интуитивност 

23. д) Спарта 

24. в) Истамбулу 

25. б) Дунав 

26. в) верност 

27. а) безоблично 

28. ђ) 7 

29. б) Џ. Лока 

30. ђ) образовање деце с посебним потребама у редовним школама 




