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ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ 

 

1. Који је главни град Либије? 

а) Гадамес, 

б) Триполи, 

в) Најроби, 

г) Брега. 

 

2. У којем граду се налази Златни мост? 

а) Хјустону, 

б) Вашингтону, 

в) Њујорку, 

г) Сан Франциску. 

 

3. Кад су одржане прве модерне Олимпијске игре? 

а) 1592. године, 

б) 625. године прије нове ере, 

в) 1896. године, 

г) 33. године (година Христове смрти). 

 

4. У којој држави је рођен Адолф Хитлер? 

а) Пољској, 

б) Њемачкој, 

в) Аустрији, 

г) Италији. 

 

5. 01. 09. 1939. године почео је Други свјетски рат, и то када је Њемачка напала: 

а) Совјетски Савез, 

б) Пољску, 

в) Енглеску, 

г) Француску. 

 

6. Цар Душан је запамћен и као: 

а) Душан Силни, 

б) Душан Мудри, 

в) Душан Храбри, 

г) Душан Нејаки. 

 

7. На простору које данашње државе се налазио логор Аушвиц? 

а) Италије, 

б) Аустрије, 

в) Чешке, 

г) Пољске. 
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8. Ко је бог Сунца у египатској митологији? 

а) Озирис, 

б) Ра, 

в) Феникс, 

г) Кек. 

 

9. Акрофобија је страх од: 

а) летења, 

б) висине, 

в) мишљења, 

г) улица и раскрсница. 

 

10.  Готика је: 

а) врста дувачког музичког инструмента, 

б) врста лименог музичког инструмента, 

в) геометријски облик, 

г) правац у умјетности. 

 

11. Аутор дјела „За ким звона звоне“ је: 

а) Ернест Хемингвеј, 

б) Марк Твен, 

в) Роберт Џордан, 

г) Чарлс Дикенс. 

 

12. Аутор дјела „Моби Дик“ је: 

а) Ернест Хемингвеј, 

б) Марк Твен, 

в) Херман Мелвин, 

г) Чарлс Дикенс. 

 

13. Cogito, ergo sum („мислим, дакле постојим“) је филозофска изјава: 

a) Цезара, 

б) Ренеа Декарта, 

в) Платонова, 

г) Томе Аквинског. 

 

14. Музеј Лувр се налази у: 

а) Паризу, 

б) Санкт Петербургу, 

в) Кану, 

г) Риму. 

 

15. Музеј Прадо се налази у: 

а) Паризу, 

б) Мадриду, 

в) Барселони, 

г) Риму. 
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16. Како се звао римски врховни бог? 

а) Зевс, 

б) Марс, 

в) Уран, 

г) Јупитер. 

 

17.  Како се звао грчки врховни бог? 

а) Зевс, 

б) Марс, 

в) Крон, 

г) Јупитер. 

 

18. Аутор дјела „Лолита“ је: 

а) Џорџ Орвел, 

б) Вирџинија Вулф, 

в) Емили Бронте, 

г) Владимир Набоков. 

 

19. Владавина већине је: 

а) монархија, 

б) олигархија, 

в) демократија, 

г) анархија. 

 

20. Хамлет је био краљевић из: 

а) Шкотске, 

б) Данске, 

в) Енглеске, 

г) Белгије. 

 

21. Теорију релативитета је открио: 

а) Исак Њутн, 

б) Никола Тесла, 

в) Алберт Анштајн, 

г) Томас Јанг. 

 

22. V.I.P. је скраћеница за: 

а) веома важну особу, 

б) види и продужи, 

в) врати или плати, 

г) веома опасну особу. 
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23. Аутор слике „Ноћна стража“ је: 

а) Ван Гог, 

б) Реноар, 

в) Рембрант, 

г) Микеланђело. 

 

24. Аутор слике „Герника“ је: 

а) Ван Гог, 

б) Пабло Пикасо, 

в) Рембрант, 

г) Микеланђело. 

 

25. „Г8“ је ознака за:  

а) осам масонских ложа,  

б) осам основних спортских дисциплина, 

в) скуп осам најразвијенијих земаља свијета, 

г) осам геометријских тијела. 

 

26. Посејдон је бог: 

а) вина и винове лозе, 

б) подземља, 

в) љубави, 

г) мора.  

 

27. Коалиција је: 

а) згрушавање, 

б) суживот, 

в) савез, 

г) сарадња. 

 

28. Научна дисциплина која се бави систематским проучавањем психичког живота        

људи и животиња назива се: 

а) психологија, 

б) психијатрија, 

в) педагогија, 

г) педијатрија. 

 

29. Пораст општег нивоа цијена се назива: 

а) дефлација, 

б) девалвација, 

в) инфлација, 

г) профит. 
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30. Оригами је: 

а) зачин у кухињи, 

б) врста јапанске борилачке вјештине, 

в) врста јапанске пјесме, 

г) вјештина савијања папира. 

 

31. Оригано је: 

а) зачин у кухињи, 

б) врста јапанске пјесме, 

в) врста јапанске борилачке вјештине, 

г) вјештина савијања папира. 

 

32. Подаци које болесник даје љекару о ранијем стању свог здравља стручно се 

називају: 

а) амнестија, 

б) анамнеза, 

в) абдикција, 

г) анаморфоза. 

 

33. Наука о грбовима је: 

а) нумизматика, 

б) филологија, 

в) хералдика, 

г) генеалогија. 

 

34. Педагошка дисциплина која се бави процесом наставе је: 

а) нумизматика, 

б) филологија, 

в) хералдика, 

г) дидактика. 

 

35. Пулицерова награда се додјељује: 

а) глумцима, 

б) новинарима, 

в) музичарима, 

г) политичарима. 

 

36. Херкул Поаро је креација: 

а) Шерлока Холмса, 

б) Агате Кристи, 

в) Емили Бронте, 

г) Жил Верна. 
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37. Град свјетлости је назив за: 

а) Париз, 

б) Рим, 

в) Лондон, 

г) Минхен. 

 

38. 1300. година припада: 

а) 12. вијеку, 

б) 13. вијеку, 

в) 14. вијеку, 

г) 15. вијеку. 

 

39. Главни град Швајцарске је: 

а) Женева, 

б) Цирих, 

в) Берн, 

г) Базел. 

 

40. Главни град Аустралије је: 

а) Мелбурн, 

б) Канбера, 

в) Бризбејн, 

г) Сиднеј. 

 

41. Скити су: 

а) стари народи, 

б) нелогичне претпоставке, 

в) дио одјеће, 

г) врста птице. 

 

42. Атмосфера, хидросфера и биосфера су: 

а) области у Сахари, 

б) гране медицине, 

в) области у прашумама, 

г) спољашње земљине сфере. 

 

43. Џон Толкин је аутор дјела: 

а) Хари Потер, 

б) Оркански висови, 

в) Господар прстенова, 

г) Коцкар. 

 

44. Симбол бесмртности је птица: 

а) орао, 

б) сова, 

в) археоптерикс, 

г) феникс. 



7 

 

 

45. Византијско царство је други назив за: 

а) Персијско царство, 

б) Источно римско царство, 

в) Египатско царство, 

г) Монголско царство. 

 

46. Јаворов лист је симбол: 

а) Канаде, 

б) Холандије, 

в) Швајцарске, 

г) Шведске. 

 

47. Које од наведених дјела није написао Толстој: 

а) Козаци, 

б) Ана Карењина, 

в) Рат и мир, 

г) Идиот. 

 

48. Које од наведених дјела је написао Данте Алигијери: 

а) Козаци, 

б) Ана Карењина, 

в) Божанствена комедија, 

г) Рат и мир. 

 

49. Цариград је стари назив за: 

а) Истанбул, 

б) Београд, 

в) Беч, 

г) Атину. 

 

50. Букефал је био коњ: 

а) Цезара, 

б) Марка Антонија, 

в) Атиле, 

г) Александра Македонског. 

 

51. Гроф Вронски је лик из дјела: 

а) Рат и мир, 

б) Ана Карењина, 

в) Ловчеви записи, 

г) Браћа Карамазови.  
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52. Познавалац вина је: 

а) етнолог, 

б) хедониста, 

в) орнитолог, 

г) енолог.  

 

53. Кад је неко дементан, то значи да је: 

а) успјешан, 

б) љут, 

в) забораван, 

г) нерасположен. 

 

54. Изучавањем принципа и правила исхране се баве: 

а) неуролози, 

б) нутриционисти, 

в) нефролози, 

г) нумизматичари. 

 

55. Научна трвдња која се доказује је: 

а) хипотеза, 

б) аксиом, 

в) аксила, 

г) хипоталамус. 

 

56.  Вјештина или „наука“ гдје се на основу анализе рукописа откривају особине     

личности је: 

а) етнографија, 

б) графологија, 

в) калиграфија, 

г) гастроскопија. 

 

57. Једна миља има дужину од: 

а) око 500 метара, 

б) 2500 метара, 

в) 700 метара, 

г) између 1500 и 2000 метара. 

 

58. Ко је изговорио „Veni, vidi, vici“? 

a) Калигула, 

б) Марко Антоније, 

в) Александар Македонски, 

г) Јулије Цезар. 
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59. Филантроп: 

а) нема осјећања, 

б) воли људе, 

в) не воли људе, 

г) боји се других људи. 

 

60. Хенри Кинаски је: 

а) надимак Хенри Форда, 

б) лик из дјела „Хамлет“, 

в) псеудоним Чарлса Буковског, 

г) лик из дјела „Евгеније Оњегин“. 

 

61. Новчана јединица у Бугарској је: 

а) лив, 

б) лев, 

в) јен, 

г) лек. 

 

62. Која од наведених болести је заразна? 

а) леукемија, 

б) карцином, 

в) колера, 

г) дислексија. 

 

63. Скраћеница за Међународну кошаркашку федерацију је: 

а) FIFA, 

б) FINA, 

в) FIDE, 

г) FIBA. 

 

64. Аутор поеме „Ђачки растанак“ је: 

а) Бранко Радичевић, 

б) Милан Ракић, 

в) Лаза Костић, 

г) Алекса Шантић. 

 

65. Начело подјеле власти подразумијева да се власт дијели на три гране, а то су: 

а) изборна, извршна, законодавна, 

б) законодавна, извршна, судска, 

в) монархијска, извршна, судска,  

г) монархијска, олигархијска, судска. 

 

66. Највиши правни, конститутивни и политички акт једне земље је:  

а) Статут,  

б) Устав, 

в) Правилник, 

г) Уредба. 
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67. Консензус значи:  

а) једногласна одлука,  

б) расправљање,  

в) приједлог. 

 

68. Парламент је исто што и:  

а) премијеров кабинет,  

б) коалиција, 

в) скупштина, 

г) влада. 

 

69. Право владара, државе или члана неког законодавног тијела да спријечи изгласавање 

или доношење неке одлуке назива се:  

а) вето,  

б) приговор,  

в) жалба, 

г) наредба. 

 

70. Организација која се бави међународном полицијском сарадњом је: 

а) FBI, 

б) CIA, 

в) BIA, 

г) INTERPOL. 

 

71. Масони или: 

а) слободни трговци, 

б) слободни грађани, 

в) слободни зидари, 

г) слободни молери. 

 

72. Која од наведених земаља припада Скандинавији? 

а) Норвешка, 

б) Холандија, 

в) Литванија, 

г) Латвија. 

 

73. „Gaudeamus igitur“ је химна: 

а) рудара, 

б) медицинара, 

в) вртића, 

г) студената. 
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74. Ко  је, по легенди, основао Рим? 

а) Сенека, 

б) Цезар, 

в) Клеопатра, 

г) Ромул и Рем.  

 

75. Октобарфест је фестивал који се одржава у: 

а) Риму, 

б) Минхену, 

в) Прагу, 

г) Будимпешти. 

 

76. Садашњи врховни поглавар римокатоличке цркве је: 

а) папа Бенедикт XVI, 

б) папа Јован Павле II, 

в) папа Фрањо I, 

г) папа Јован Павле I. 

 

77. Аустроугарска је своју управу на територију Босне и Херцеговине увела: 

а) 1878. године, 

б) 1778. године, 

в) 1787. године, 

г) 1887. године. 

 

78. Сједиште ММФ-а се налази у: 

а) Женеви, 

б) Бриселу, 

в) Хагу, 

г) Вашингтону. 

 

79. Сједиште Европске централне банке је у: 

а) Франкфурту, 

б) Стразбуру, 

в) Бриселу, 

г) Њујорку. 

 

80. Програм из пакета Microsoft Office који служи првенствено за обраду текста назива 

се:  

а) Microsoft Word,  

б) Microsoft Excel, 

в) Microsoft Outlook, 

г) ништа од наведеног. 
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81. Зграде Свјетског трговинског центра у Њујорку срушене су у терористичком  

нападу 11. септембра:  

а) 2000. године,  

б) 2001. године,  

в) 2002. године, 

г) 1999. године. 

 

82. Парламентарна скупштина БиХ је: 

а) судска власт, 

б) извршна власт, 

в) законодавна власт, 

г) извршна и судска власт. 

 

83. Извршну власт у БиХ чине: 

а) Дом народа БиХ, 

б) Парламентарна скупштина БиХ, 

в) Парламентарна скупштина БиХ и Дом народа БиХ, 

г) Предсједништво БиХ и Вијеће министара БиХ. 

 

84. Предсједништво БиХ има: 

а) једног члана, 

б) три члана, 

в) два члана, 

г) четири члана. 

 

85. Свети Никола је заштитник: 

а) морнара, 

б) земљорадника, 

в) заљубљених, 

г) послодаваца. 

 

86. Који арапски број одговара римском броју D? 

а) 100, 

б) 1000, 

в) 5000, 

г) 500. 

 

87. Мигел де Сервантес је аутор дјела: 

а) Степски вук, 

б) Старац и море, 

в) Дон Кихот, 

г) Млетачки трговац. 
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88. На колико континената је подијељена планета Земља?  

а) четири, 

б) пет, 

в) шест, 

г) седам. 

 

89. Која европска држава се још назива и Орање?  

а) Бјелорусија,  

б) Словачка,  

в) Чешка,  

г) Холандија. 

 

90. Динамит је изумио: 

а) Алфред Нобел, 

б) Алберт Анштајн, 

в) Џејмс Ват, 

г) Никола Тесла. 

 

91. Мјерна јединица за електрични потенцијал и напон је: 

а) ват, 

б) волт, 

в) ампер, 

г) ом. 

 

92. Мјерна јединица за радиоактивност је: 

а) кулон, 

б) фарад, 

в) херц, 

г) бекерел. 

 

93. Хемијски симбол Ca је ознака којег хемијског елемента? 

а) цезијум, 

б) кобалт, 

в) калцијум, 

г) калијум. 

 

94. Хемијски симбол Fe је ознака којег хемијског елемента? 

а) францијум, 

б) жељезо, 

в) водоник, 

г) кисеоник. 

 

95. Далтонизам је: 

а) немогућност распознавања боја, 

б) умјетнички правац по Далтону, 

в) особа погођена најблажим степеном менталне ретардације, 

г) ништа од понуђених одговора. 



14 

 

 

96. Хипократову заклетву полажу: 

а) правници, 

б) економисти, 

в) љекари, 

г) официри. 

 

97. Франциско Гоја је познати свјетски: 

а) писац, 

б) филозоф, 

в) сликар, 

г) пјевач. 

 

98. Пјер Кири је познати свјетски: 

а) физичар и хемичар, 

б) глумац и пјевач, 

в) пјевач и плесач, 

г) ништа од понуђених одговора. 

 

99. Фагот је: 

а) жаба, 

б) музички инструмент, 

в) ријека у Русији, 

г) зачин. 

 

100. Пол Мекартни је био члан групе: 

а) Roling Stones, 

б) ABBA, 

в) Beatles, 

г) Deep Purple. 

 

101. Шта је software:  

а) рачунарски програм,  

б) централни рачунар, 

в) прикључак преко кога се спајају спољни уређаји на адаптерску картицу у рачунар. 

 

102. На олимпијској застави има пет кругова који симболизују:  

а) првих пет олимпијских спортова,  

б) пет основних боја,  

в) пет насељених континената Земље. 

 

103. По библијском предању, јеврејски народ је преко Црвеног мора превео:  

а) Аврам,  

б) Ноје,  

в) Мојсије, 

г) Исус. 
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104. Ако је нечије излагање „прелиминарно“, то значи да је:  

а) на страном језику,  

б) преопширно, 

в) прекратко,  

в) претходно.  

 

105. Петар Петровић Његош сахрањен је:  

а) на Ловћену, 

б) у Боки Которској, 

в) у Подгорици, 

г) у Котору. 

 

106. Ајфелов торањ се налази у: 

а) Нјујорку, 

б) Пизи, 

в) Паризу, 

г) Лондону. 

 

107. У којим јединицама се изражава капацитет CD-a: 

а) KB, 

б) MB, 

в) GB, 

г) TB. 

 

108. Коју друштврену мрежу је креирао Марк Зукерберг? 

а) Фејсбук, 

б) Инстаграм, 

в) Твитер, 

г) Снепчет. 

 

109. Које године је рођен Никола Тесла: 

а) 1796. године, 

б) 1806. године, 

в) 1836. године, 

г) 1856. године. 

 

110. HIV вирус је узрочник болести која се назива:  

а) канцер,  

б) сида, 

в) ебола, 

г) туберкулоза. 

 

111. Маларију преноси једна врста:  

а) оса,  

б) паукова,  

в) комараца, 

г) мува. 
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112. Најстарија монотеистичка религија се зове:  

а) Ислам,  

б) Јудаизам,  

в) Будизам, 

г) Хришћанство. 

 

113. Диоклецијанова палата се налази у:  

а) Сплиту,  

б) Пули, 

в) Риму, 

г) Ватикану. 

 

114. Велики умјетник ренесансе чије је дјело „Давид“ је:  

а) Микеланђело,  

б) Роден, 

в) Тицијан, 

г) Мирон.  

 

115. За надмоћ користимо латинску ријеч:  

а) супериорност,  

б) суперсила,  

в) суперлатив, 

г) субјективност. 

 

116. Кинеско писмо има око:  

а) 50.000 знакова, 

б) 40.000 знакова,  

в) 30.000 знакова, 

г) 20.000 знакова. 

 

117. „Ахилова пета“ је симбол за:  

а) снагу,  

б) одлучност,  

в) брзину, 

г) слабост. 

 

118. Јавна распродаја робе по принципу  „ко да више“ зове се:  

а) лицитација,  

б) инфлација,  

в) конотација, 

г) дефлација. 
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119. Азбесно одијело најбоље штити од: 

а) ватре, 

б) радијације, 

в) струје, 

г) хладноће. 

 

120. Законодавни орган Сједињених Америчких Држава назива се:  

а) Сенат, 

б) Дума,  

в) Сабор, 

г) Конгрес. 

 

121. Најраспрострањенија врста воћа у нашој земљи је:  

а) јабука,  

б) шљива,  

в) крушка, 

г) кајсија. 

 

122. За који дио Азије се често употребљава и назив „Далеки исток"?  

а) Југозападна Азија,  

б) Западна Африка, 

в) Источна Азија, 

г) Сјеверна Азија. 

 

123. Која је најмногољуднија европска држава:  

а) Француска,  

б) Њемачка,  

в) Украјина, 

г) Италија. 

 

124. Италијански морепловац Кристофер Колумбо у служби Шпаније је са поморском 

ексепдицијом допловио до острва Средње Америке:  

а) 1492. године,  

б) 1493. године, 

в) 1494. године, 

г) 1495. године. 

 

125. Једина грађевина на свијету која се види са Мјесеца је:  

а) Ајфелов торањ,  

б) Криви торањ,  

в) Кип слободе, 

г) Кинески зид. 
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126. Које године је проглашавањем независности прибалтичких совјетских република 

дошло до распада СССР-а:  

а) 1989. године,  

б) 1990. године,  

в) 1991. године, 

г) 1992. године. 

 

127. Како се једним именом називају Европа, Азија и Африка:  

а) Нови свијет,  

б) Велики свијет,  

в) Мали свијет, 

г) Стари свијет. 

 

128. Пјесма „Крвава бајка“ је дјело: 

а) Десанке Максимивић, 

б) Јована Дучића, 

в) Владислава Петковића Диса, 

г) Мире Алечковић.  

 

129. Дан полиције Републике Српске се обиљежава: 

а) 9. јануара, 

б) 4. априла, 

в) 1. маја, 

г) 9. маја. 

 

130. Фараон је: 

а) роб у Риму; 

б) сељак у Месопотамији, 

в) владар у Египту, 

г) грађанин у Атини. 

 

131. Цирус је врста: 

а) рибе, 

б) поврћа, 

в) воћа, 

г) облака. 

 

132. Садашња енглеска краљица се зове: 

а) Елизабета,  

б) Викторија, 

в) Марија, 

г) Катарина. 
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133. Број 50 писан римским бројевима је: 

а) L, 

б) M, 

в) D, 

г) C. 

 

134. Телефон је открио: 

а) Томас Њукомен, 

б) Томас Едисон, 

в) Џејмс Ват, 

г) Александар Бел. 

 

135. Атина је грчка богиња: 

а) љубави, 

б) мудрости, 

в) брака, 

г) плодности. 

 

136. Homo sapiens значи: 

а) активан човјек, 

б) образован човјек, 

в) способан човјек, 

г) разуман човјек. 

 

137. Које боје је сафир? 

а) плаве, 

б) црвене, 

в) зелене, 

г) жуте. 

 

138. Дон Кихот се бори против: 

а) краља, 

б) вјетрењача, 

в) сиромаштва, 

г) разбојника. 

 

139. Назив за предсједника владе у Републици Српској је: 

а) канцелар, 

б) министар, 

в) премијер. 

 

140. Биг Бен је грађевина које познате свјетске метрополе: 

а) Рима, 

б) Лондона, 

в) Минхена, 

г) Сан Франциска. 
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141. Од наведених, која крвна група не постоји: 

а) А, 

б) Б, 

в) Д, 

г) 0. 

 

142. Први човјек који је закорачио на Мјесец се звао: 

а) Нил Армстронг, 

б) Алексеј Леонов, 

в) Јуриј Гагарин, 

г) Џон Глен. 

 

143. Монсун је врста: 

а) пића, 

б) јела, 

в) вјетра, 

г) животиње. 

 

144. Како се назива особа која је заљубљена у себе: 

а) ружа,  

б) тулипан, 

в) зумбул, 

г) нарцис. 

 

145. Пресађивање органа се назива још и: 

а) трансакција, 

б) трансплантација, 

в) транспортација, 

г) трансформација. 

 

146. „Дејвис куп“ је међународно такмичење у: 

а) кошарци, 

б) фудбалу, 

в) тенису, 

г) рукомету. 

 

147. Израз „Status quo“ примјењује се за означавање ситуације и схватања чија је 

карактеристика: 

а) непромјењиво стање, 

б) промјењиво стање, 

в) варљиво стање, 

г) експлозивно стање. 

 

 

 

 

 



21 

 

148. Света књига код муслимана се зове: 

а) Тора, 

б) Псалм, 

в) Куран, 

г) Адет. 

 

149. Земља излазећег сунца је други назив за: 

а) Вијетнам, 

б) Кореју, 

в) Кину, 

г) Јапан. 

 

150. Рт добре наде је први опловио: 

а) Бартоломео Дијаз, 

б) Васко де Гама, 

в) Фернанд Магелан, 

г) Кристофер Колумбо. 

 

151. Израелска обавјештајна служба се зове: 

а) CIA, 

б) MOSAD, 

в) KGB, 

г) FBI. 

 

152. Хипотенуза је: 

а) најдужа страница у правоуглом троуглу, 

б) најкраћа страница у једнакокраком троуглу, 

в) страница у једнакостраничном троуглу, 

г) висина у једнокраком троуглу. 

 

153. Основне боје су: 

а) бијела, црвена и црна, 

б) љубичаста, зелена и наранџаста, 

в) црвена, плава и жута,  

г) црвена, зелена и жута. 

 

154. Најбржа копнена животиња је: 

а) тигар, 

б) лав, 

в) пума, 

г) гепард. 

 

155. Врховни бог у нордијској митологији је: 

а) Хогар, 

б) Один, 

в) Локи, 

г) Тор. 
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156. Јован Јовановић Змај је по струци био: 

а) љекар, 

б) адвокат, 

в) трговац, 

г) сликар. 

 

157. Које године су се одржале „Зимске олимпијске игре“ у Сарајеву? 

а) 1981. године, 

б) 1982. године, 

в) 1983. године, 

г) 1984. године. 

 

158. Држава из које потиче борилачка вјештина џудо је: 

a) Кина, 

б) Тајван, 

в) Јапан, 

г) Кореја. 

 

159. Репрезентација која је освојила Свјетско првенство у фудбалу 2014. године је: 

а) Њемачка, 

б) Енгласка, 

в) Шпанија, 

г) Француска. 

 

160. На „Љетњим олимпијским играма“ 2016. године ватерполо репрезентација 

Републике Србије је освојила: 

а) друго мјесто, 

б) треће мјесто, 

в) четврто мјесто, 

г) ништа од понуђених одговора. 

 

161. Вимблдон 2017. године у мушкој конкуренцији је освојио: 

а) Новак Ђоковић, 

б) Роџер Федерер, 

в) Рафаел Надал, 

г) Енди Мари. 

 

162. Ролан Гарос 2015. године у мушкој конкуренцији је освојио: 

а) Новак Ђоковић, 

б) Роџер Федерер, 

в) Станислас Вавринка, 

г) Рафаел Надал. 
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163. Спортиста Милорад Чавић је: 

а) пливач, 

б) одбојкаш, 

в) рукометаш, 

г) ватерполиста. 

 

164. Спортиста Вања Грбић је: 

а) пливач, 

б) одбојкаш, 

в) рукометаш, 

г) ватерполиста. 

 

165. Који спорт носи епитет краљице спортова? 

а) одбојка, 

б) рукомет, 

в) атлетика, 

г) тенис. 

 

166. Који спорт носи епитет „бијели спорт“? 

а) тенис, 

б) скијање, 

в) атлетика, 

г) клизање. 

 

167. Да ли возач смије да користи мобилни телефон за вријеме учешћа возила у 

саобраћају? 

а) смије ако је мобилни телефон прилагођен употреби у возилу – без ангажовања руку, 

б) не смије, 

в) смије, 

г) смије, али само уколико се ради о хитном позиву. 

 

168. Библиографија је:  

а) љубав према књигама и писању,  

б) опис рукописа, појединачних радова и публикација свих врста и састављање њихових 

пописа,  

в) научна дисциплина која се бави проучавањем Библије, 

г) ништа од понуђених одговора. 

 

169. Хомерова „Илијада“ је:  

а) роман,  

б) драма,  

в) епопеја, 

г) елегија.  
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170. Кратки изрази у којима је сажета цијела прича а који казују народно схватање добра 

и зла и поучавају како треба живјети зову се:  

а) пословице,  

б) анегдоте,  

в) басне, 

г) бајке. 

 

171. Доминантан стих наше народне епске поезије је:  

а) осмерац,  

б) петерац,  

в) шеснаестерац, 

г) десетерац. 

 

172. „Горски вијенац“ написао је: 

а) Бранко Ћопић, 

б) Петар Петровић Његош,  

в) Иво Андрић, 

г) Лаза Костић.  

 

173. Акростих је: 

а) термин за стих у коме се постиже кулминација, 

б) врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом, 

в) пјесма у којој почетна слова стихова, читана одозго надоле, дају неку ријеч, 

г) термин за стихове који немају риму. 

 

174. Наука о становништву назива се:  

а) демографија, 

б) етнографија, 

в) дендрологија, 

г) дефендологија. 

 

175. Главни град Данске је:  

а) Стокхолм, 

б) Даблин,  

в) Амстердам, 

г) Копенхаген. 

 

176. Пацифик је други назив за: 

а) Индијски океан, 

б) Тихи океан, 

в) Јужни океан, 

г) Атлантски океан. 
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177. Који се од понуђених градова простире на два континента:  

а) Бејрут,  

б) Хавана,  

в) Истанбул, 

г) Москва. 

 

178. На којем континенту се налази Кипар? 

а) Азија, 

б) Европа, 

в) Сјеверна Америка, 

г) Јужна Америка. 

 

179. Највећи планински ланац на свијету  је:  

а) Алпи, 

б) Анди,  

в) Хималаји, 

г) Карпати. 

 

180. Највећа пустиња на Земљи је:  

а) Гоби, 

б) Сахара, 

в) Велика пјешчана пустиња, 

г) Калахари.  

 

181. Вулкан Етна се налази у:  

а) Европи,  

б) Африци,  

в) Океанији, 

г) Америци. 

 

182. Кроз који од понуђених градова протиче ријека Темза? 

а) Букурешт, 

б) Будимпешту, 

в) Франкфурт, 

г) Лондон. 

 

183. Најдужа ријека у Европи је:  

а) Волга,  

б) Дунав,  

в) Темза, 

г) Сава. 

 

184. Највиши планински врх на свијету је: 

а) Килиманџаро, 

б) Монт Еверест, 

в) Мон Блан, 

г) Елбрус. 
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185. Највиша планина у Босни и Херцеговини је: 

а) Јахорина, 

б) Бјелашница, 

в) Маглић, 

г) Трескавица. 

 

186. Меридијанима се означава:  

а) географска висина, 

б) географска дужина,  

в) географска ширина, 

г) ништа од понуђених одговора. 

 

187. Која је највећа европска лука:  

а) Марсеј,  

б) Антверпен,  

в) Ротердам, 

г) Бар. 

 

188. Најдубље језеро на свијету је:  

а) Каспијско,  

б) Тангањика, 

в) Аралско, 

г) Бајкалско. 

 

189. Ријека Сава извире у:  

а) Словенији,  

б) Србији, 

в) Мађарској, 

г) Хрватској.  

 

190. Ријека Дунав извире у:  

а) Словенији,  

б) Србији, 

в) Њемачкој, 

г) Румунији. 

 

191. Која ријека протиче кроз Египат? 

а) Нигер, 

б) Нил,  

в) Тигар, 

г) Конго. 
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192. Главни град Бразила је: 

а) Сао Паоло, 

б) Рио де Жанеиро, 

в) Сан Салвадор, 

г) Бразилија.  

 

193. Прашума „Перућица“ налази се у: 

а) Фочи, 

б) Калиновику, 

в) Чајничу, 

г) Рудом. 

 

194. Први историчар, који се назива и оцем историје, јесте: 

а) Тукидид, 

б) Хамурабије, 

в) Херодот, 

г) Плутарх. 

 

195. Легенда о вучици везује се за оснивање града: 

а) Рима, 

б) Лондона, 

в) Париза, 

г) Будимпеште. 

 

196. Основна јединица римске војске била је: 

а) центурија, 

б) легија, 

в) корпус, 

г) декурија. 

 

197. Први римски цар био је: 

а) Тиберије, 

б) Калигула, 

в) Нерон, 

г) Октавијан Август. 

 

198. Хришћанство за званичу религију признао је римски цар: 

а) Трајан, 

б) Теодосије, 

в) Константин,  

г) Диоклецијан. 

 

199. Хијероглифско писмо настало је у: 

а) Меспотамији, 

б) Египту, 

в) Вавилону, 

г) Сумеру. 
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200. Ко је пререзао „Гордијски чвор“? 

а) Александар Велики, 

б) Ахил, 

в) Сизиф, 

г) Перикле. 

 

201. „Коцка је бачена“ (Alea iacta est), узвикнуо је познати војсковођа: 

а) Цезар,  

б) Александар Велики, 

в) Наполеон, 

г) Атила. 

 

202. Родоначелник династије Немањића био је: 

а) Стефан Првовјенчани, 

б) Стефан Немањић, 

в) Сава Немањић, 

г) Стефан Немања. 

 

203. Назив „трећи Рим“ носио је град: 

а) Цариград, 

б) Москва, 

в) Берлин, 

г) Праг. 

 

204. Маричка битка је вођена: 

а) 1371. године, 

б) 1377. године, 

в) 1381. године, 

г) 1387. године. 

 

205. Косовска битка је вођена: 

а) 1359. године, 

б) 1369. године, 

в) 1379. године, 

г) 1389. године. 

 

206. Индустријска револуција започела је у: 

а) Француској, 

б) Њемачкој, 

в) Енглеској, 

г) Америци. 
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207. Први српски устанак предводио је: 

а) Милош Обреновић, 

б) Карађорђе Петровић, 

в) Доситеј Обрадовић, 

г) Хајдук Вељко. 

 

208. Догађај познат као „Бартоломејска ноћ“ одиграо се у: 

а) Француској, 

б) Енглеској, 

в) Швајцарској, 

г) Италији. 

 

209. Повод за избијање Првог свјетског рата био је: 

а) напад Аустроугарске на Србију, 

б) ултиматум Аустроугарске Србији, 

в) Сарајевски атентат, 

г) напад Њемачке на Пољску. 

 

210. Гаврило Принцип био је припадник тајне организације: 

а) Млада Босна,  

б) Слободна Босна, 

в) Слободна Босна и Херцеговина, 

г) Уједињење или смрт. 

 

211. Југословенски краљ Александар Карађорђевић убијен је 1934. године у: 

а) Паризу, 

б) Лиону, 

в) Авињону, 

г) Марсеју. 

 

212. 9. мај се данас обиљежава као: 

а) Дан ратних војних ветерана, 

б) Дан побједе над фашизмом, 

в) Дан сјећања на жртве рата, 

г) Дан Републике. 

 

213. Први предсједник САД-а био је: 

а) Томас Џеферсон, 

б) Теодор Рузвелт, 

в) Џорџ Вашингтон, 

г) Абрахам Линколн. 

 

214. СФРЈ била је један од оснивача: 

а) покрета несврстаних, 

б) покрета независних, 

в) покрета неутралних, 

г) покрета невиних. 
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215. Ко је поставио теорију гравитације? 

а) Рене Декарт, 

б) Алберт Анштајн, 

в) Мајкл Фарадеј, 

г) Исак Њутн. 

 

216. Старојеврејски језик, језик Библије назива се: 

а) гелски, 

б) баскијски, 

в) тамилски, 

г) хебрејски. 

 

217. Хемијско једињење натријум хлорид или: 

а) кухињска со, 

б) смеђи шећер, 

в) сода бикарбона, 

г) винско сирће. 

 

218. 29. јуна 1877. године, у Стричићима код Бања Луке, рођен је књижевник: 

а) Бранко Ћопић, 

б) Петар Кочић, 

в) Добрица Ћосић, 

г) Меша Селимовић. 

 

219. Надежда Петровић је позната: 

а) сликарка, 

б) пјесникиња, 

в) глумица, 

г) математичарка. 

 

220. Милева Марић, српска математичарка, била је супруга познатог научника: 

а) Јована Цвијића, 

б) Милутина Миланковића, 

в) Алберта Анштајна, 

г) Александра Флеминга. 

 

221. Процес који представља прелаз из постојећег у жељено стање се назива: 

а) глобализација, 

б) транзиција, 

в) колонизација, 

г) амортизација. 
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222. Заживотно смањење запремине ћелија, ткива, органа, па и читавог организма се 

назива: 

а) абдукција, 

б) адаптација, 

в) адинамија, 

г) атрофија. 

 

223. Закон као општи правни акт мора бити сагласан са: 

а) статутом, 

б) одлуком, 

в) уставом, 

г) правилником. 

 

224. Аутор дјела „Пјесма о керуши“ је: 

а) Сергеј Јесењин, 

б) Александар Сергејевич Пушкин, 

в) Јосиф Бродски, 

г) Владимир Мајаковски. 

 

225. Тутанкамон је био: 

а) грчки војсковођа, 

б) римски војсковођа, 

в) грчки говорник, 

г) египатски фараон. 

 

226. Стари Грци су рачунали вријеме:  

а) од првих Олимпијских игара, 776. године п.н.е., 

б) по владарским годинама царева, 

в) од одласка пророка Мухамеда из Меке, 

г) по будистичком календару, од 544. године п.н.е. 

 

227. Колико је било пунских ратова који су вођени између Рима и Картагине: 

а) два, 

б) три, 

в) четири, 

г) пет. 

 

228. Који филозоф је аутор дјела „Држава“? 

а) Аристотел, 

б) Аристофан, 

в) Сократ, 

г) Платон. 
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229. Други балкански рат је окончан потписивањем документа назива: 

а) Букурешки мировни споразум, 

б) Версајски мировни споразум, 

в) Паришки мировни споразум, 

г) Пожаревачки мировни споразум. 

 

230. Припадници „Младе Босне“ 28.06.1914. године су извршили атентат на: 

а) Маријана Варешанина, 

б) Александра Обреновића, 

в) Франца Фернинанда, 

г) Милана Обреновића. 

 

231. Титулу „краља рокенрола“ носи пјевач: 

а) Џон Ленон, 

б) Мик Џегер, 

в) Елвис Присли, 

г) Фреди Мекјури. 

 

232. Вук Стефановић Караџић је рођен 1787. године у: 

а) Бањој Луци, 

б) Тршићу, 

в) Бечу, 

г) Гламочу. 

 

233. Никола Тесла је 1943. године преминуо у: 

а) Лозници, 

б) Бару, 

в) Лос Анђелесу, 

г) Њујорку. 

 

234. Модерато у музици значи:  

а) умјерено,  

б) тихо, 

в) гласно, 

г) брзо. 

 

235. Умирући, Јулије Цезар је једном од својих убица рекао:  

а) коцка је бачена,  

б) чувај се мартовских ида,  

в) зар и ти, сине Бруте, 

г) тежа су дјела него речи. 

 

236. Алегро у музици значи:  

а) умјерено,  

б) брзо, 

в) гласно, 

г) тихо. 
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237. Опосум је: 

а) музички инструмент, 

б) меморија рачунара, 

в) животиња, 

г) биљка. 

 

238. SMS je скраћеница од: 

а) Short Message Service, 

б) Sealed Message Stuff, 

в) Safe Message Sending, 

г) Secret Messaging Saver. 

 

239. Џон Пембертон познат је као: 

а) глумац, 

б) пјевач, 

в) новинар, 

г) творац кока-коле (Coca-Colа). 

 

240. Како се звала јунакиња из дјела Виктора Игоа „Звонар Богородичине цркве у 

Паризу“? 

а) Есмералда, 

б) Росалинда, 

в) Фернанда, 

г) Барбара. 

 

241. Ђузепе Верди био је: 

а) сликар, 

б) вајар, 

в) композитор, 

г) научник. 

 

242. Хармонија означава: 

а) несклад, 

б) склад, 

в) тишина, 

г) моћ. 

 

243. Музику за најпознатији балет  на свијету „Лабудово језеро“ компоновао је: 

а) Чајковски, 

б) Бетовен, 

в) Росини, 

г) Моцарт. 
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244. Пјесник Јован Дучић рођен је у: 

а) Београду, 

б) Загребу, 

в) Сарајеву, 

г) Требињу. 

 

245. Оснивач психоаналитичке школе је: 

а) Карл Јасперс, 

б) Мартин Хајдегер, 

в) Карл Густав Јунг, 

г) Сигмунд Фројд. 

 

246. Узимање отисака прстију ради идентификације особе назива се:  

а) дактилографија, 

б) дактилоскопија, 

в) дадаизам, 

г) дуоденоскопија. 

 

247. Атеиста је онај ко: 

а) не вјерује у постојање Бога, 

б) није поштен, 

в) није школован, 

г) није етичан.  

 

248. Која од наведених планина се не налази у Републици Српској: 

а) Мотајица, 

б) Мајевица, 

в) Зеленгора, 

г) Папук. 

 

249. Љубивоје Ршумовић је познати српски: 

а) глумац, 

б) пјевач, 

в) пјесник, 

г) рвач. 

 

250. Јесетра је врста: 

а) птице, 

б) зачинског поврћа, 

в) јужног воћа, 

г) рибе. 

 

251. Мартин Лутер Кинг, баптистички свештеник, добитник је: 

а) Нобелове награде, 

б) Пулицерове награде, 

в) Златног глобуса, 

г) Гремијеве награде. 
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252. Аутор дјела „Травичка хроника“ је: 

а) Мато Ловрак, 

б) Милорад Павић, 

в) Добрица Ћосић, 

г) Иво Андрић. 

 

253. Из којег језика се развио српски језик:  

а) старословенски, 

б) хебрејски, 

в) латински. 

 

254. Која гласовна промјена је извршена у ријечи „српски“:  

а) једначење сугласника по мјесту творбе, 

б) једначење сугласника по звучности, 

в) непостојано А.  

 

255. У реченици „Ја пјевам када ми се пјева“ субјекат је: 

а) ја,  

б) пјевам, 

в) ми.  

 

256. Ко је увео глас „х“ у српски језик?  

а) Јернеј Копитар, 

б) Доситеј Обрадовић,  

в) Вук Стефановић Караџић. 

 

257. Колико врста ријечи постоји у српском језику?  

а) осам, 

б) десет,  

в) дванаест.  

 

258. Шта проучава морфологија (у саставу лингвистике):  

а) структуру, облике и начине грађења ријечи,  

б) само гласове, 

в) правопис. 

 

259. Који од ових падежа се никад не употребљава са приједлогом:  

а) датив,  

б) номинатив,  

в) локатив. 
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260. Како се словима пише број 600? 

а)шестсто, 

б)шесто, 

в)шест сто. 

 

261. Пронађи правилно написану сложеницу: 

а) научно-стручни,  

б) научно стручни, 

в) научностручни. 

 

262. Шта није значење ријечи ингеренција: 

а) оштроумност, досјетљивост, 

б) надлежност, овлашћење, 

в) мијешање, уплитање (у туђе послове). 

 

263. Потенцијал је:  

а) глаголско вријеме,  

б) глаголски начин,  

в) врста ријечи. 

 

264. Заокружи слово испред правилно написаног примјера.  

а) ни по чему,  

б) ни зашта, 

в) с никим. 

 

265. Шта је „Испеци па реци“? 

а) афоризам, 

б) загонетка, 

в) пословица. 

 

266. Правилно је: 

а) Милицин, 

б) Милцин, 

в) Миличин. 

 

267. Колико падежа познаје српски језик? 

а) пет, 

б) шест, 

в) седам. 

 

268. Којој врсти ријечи припада ријеч „мајка“? 

а) именица, 

б) замјеница, 

в) придјев. 
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269. Конјугацију имају: 

а) именице, 

б) глаголи, 

в) бројеви. 

 

270. Компаратив придјева добар је: 

а) добрији, 

б) бољи, 

в) врлодобар. 

 

271. Која врста ријечи разликује (свршени и несвршени) вид? 

а) глаголи, 

б) прилози, 

в) узвици. 

 

272. Сложени глаголски облици су: 

а) презент, аорист, имперфекат, 

б) перфекат, плусквамперфекат, футут, футур II и потенцијал, 

в) глаголски придјеви и глаголски прилози. 

 

273. Српски језик равноправно користи: 

а) екавски и ијекавски изговор и ћирилицу и латиницу, 

б) екавски изговор и ћирилично писмо, 

в) ијекавски изговор и само ћирилицу. 

 

274. Какав је редослијед слова у ћирилици? 

а) азбучни, 

б) абецедни, 

ц) комбиновано. 

 

275. Заокружи слово испред правилно написаних ријечи: 

а ) деликвенти, командант, рецезент, 

б) делинквенти, командант, рецензент, 

в) деликвенти, комаданти, рецезенти. 

 

276. Када кажемо некоме „Стој!“, употребили смо: 

а) императив, 

б) потенцијал, 

в) перфекат. 

 

277. Основу српског књижевног језика чине: 

а) призренско-тимочки и шумадијско-војвођански дијалекат,  

б) источнохерцеговачки и косовско-ресавски дијалекат, 

в) источнохерцеговачки и шумадијско-војвођански дијалекат. 
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278. Локатив именице Гацко је: 

а) (у) Гацком, 

б) (у) Гацку, 

в) (у) Гацкоме. 

 

279. Генитив именице Чемерно гласи: 

а) Чемерна, 

б) Чемерног, 

в) Чемерним. 

 

280. Компаративи придјева чист, строг и висок гласе: 

а) чишћи, строжи и виши, 

б) чистији, строжији и вишљи, 

в) чистији, строжи и виши. 

 

281. Наш понајбољи сатиричар, аутор дјела „Вођа“, „Данга“, „Мртво море“, „Страдија“ 

је: 

а) Милован Видаковић, 

б) Јаков Игњатовић, 

в) Радоје Домановић. 

 

282. Једини добитник Нобелове награде за књижевност у српској књижевности је: 

а) Милош Црњански, 

б) Иво Андрић, 

в) Слободан Селенић. 

 

283. Аутор дјела „Искрена песма“ је: 

а) Петар Кочић,                           

б) Бранко Ћопић,                           

в) Милан Ракић,                             

г) Милован Глишић,                      

д) Борисав Станковић.                  

 

284. Аутор дјела „Јазавац пред судом“ је: 

а) Петар Кочић,                              

б) Бранко Ћопић,                           

в) Милан Ракић,                             

г) Милован Глишић,                      

д) Борисав Станковић.                   

 

285. Аутор дјела „Нечиста крв“ је: 

а) Петар Кочић,                              

б) Бранко Ћопић,                           

в) Милан Ракић,                             

г) Милован Глишић,                     

д) Борисав Станковић.                   
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286. Аутор дјела „Глава шећера“ је: 

а) Петар Кочић,                              

б) Бранко Ћопић,                           

в) Милан Ракић,                             

г) Милован Глишић,                      

д) Борисав Станковић. 

 

287. Аутор дјела „Осма офанзива“ је: 

а) Петар Кочић,                           

б) Бранко Ћопић,                           

в) Милан Ракић,                             

г) Милован Глишић,                      

д) Борисав Станковић.                   

 

288. Књижевна врста која има устаљен почетак, средишње дијелове и крај је: 

а) бајка, 

б) лирска пјесма, 

в) драма у ужем смислу. 

 

289. Аутор дјела „Цвеће зла“ је: 

а) Михаил Булгаков,            

б) Оноре де Балзак,             

в) Умберто Еко,                    

г) Шарл Бодлер.                    

 

290. Аутор дјела „Мајстор и Маргарита“ је: 

а) Михаил Булгаков,            

б) Оноре де Балзак,             

в) Умберто Еко,                    

г) Шарл Бодлер.                    

 

291. Аутор дјела „Чича Горио“ је: 

а) Михаил Булгаков,            

б) Оноре де Балзак,              

в) Умберто Еко,                    

г) Шарл Бодлер.                    

 

292. Аутор дјела „Име руже“ је: 

а) Михаил Булгаков,            

б) Оноре де Балзак,              

в) Умберто Еко,                    

г) Шарл Бодлер.                    

 

293. Балада је: 

а) епска пјесма, 

б) лирска пјесма, 

в) епско-лирска пјесма. 
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294. Који функционални стил се користи у законима? 

а) административни стил, 

б) публицистички стил, 

в) научни стил. 

 

295. Ко је написао „Студенички типик“, „Хиландарски типик“, „Номоканон“? 

а) Растко Немањић – Свети Сава, 

б) Доситеј Обрадовић, 

в) Вук Стефановић Караџић. 

 

296. Наука о књижевности обухвата три основне дисциплине. То су историја 

књижевности, књижевна критика и: 

а) теорија књижевности, 

б) језик, 

в) естетика. 

 

297. Промјена ријечи кроз падеже зове се: 

а) декларација, 

б) деклинација, 

в) декаденција. 

 

298. Четврти падеж у српском језику је: 

а) вокатив, 

б) датив, 

в) генитив, 

г) акузатив. 

 

299. Главни град Русије је: 

а) Москва, 

б) Санкт Петербург, 

в) Омск, 

в) Сочи. 

 

300. Писмо које су саставили Ћирило и Методије се зове: 

а) ћирилица,  

б) глагољица,  

в) винчанско писмо. 

 

301. Устав је: 

а) највиши акт државе, 

б) подзаконски акт, 

в) књига за дјецу. 
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302. Устав Републике Српске је донијела Народна скупштина Републике српског 

народа БиХ: 

а) 28.02.1992, 

б) 21.11.1995, 

в) 14.12.1995. 

 

303. Општи оквирни споразум о миру у БиХ је потписан: 

а) 28.02.1992, 

б) 14.12.1995, 

в) 28.02.1993. 

 

304. БиХ је састављена од:  

а) два ентитета и Брчко дистрикта, 

б) три ентитета, 

в) једног ентитета и Брчко дистрикта. 

 

305. Први предсједник Републике Српске је био: 

а) Ратко Младић, 

б) Никола Кољевић, 

в) Радован Караџић. 

 

306. Република Српска заузима: 

а) 45% територије БиХ, 

б) 51% територије БиХ, 

в) 49% територије БиХ. 

 

307. Magna Carta Libertatum је уставна повеља: 

а) Француске, 

б) Италије, 

в) Енглеске. 

 

308. Битка код Курска вођена је у Другом свјетском рату између совјетских и 

њемачких снага током: 

а) 1943. године 

б) 1941. године, 

в) 1945. године. 

 

309. Власт у БиХ има три гране: 

а) изборна, извршна и законодавна, 

б) монархијска, извршна и судска, 

в) законодавна, извршна и судска,  

г) монархијска, олигархијска и судска. 
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310. Друштвена наука која проучава производњу и понуду, расподјелу, размјену и 

потрошњу материјалних добара и услуга у одређеном времену, простору и 

друштву се назива: 

а) антропологија, 

б) демографија, 

в) право, 

г) економија. 

 

311. Процес у којем се друштвена имовина претвара у приватну, те долази до 

осавремењивања и унапређења домаће привреде се назива: 

а) корупција, 

б) транзиција, 

в) инвестиција. 

 

312. Виши привилеговани слој племства се назива: 

а) аристократија, 

б) анархија, 

в) аутократија. 

 

313. Систем власти у којем коначна политичка моћ или суверенитет припада народу, 

било директно или путем изабраних представника се назива: 

а) анархија, 

б) демократија, 

в) аутократија. 

 

314. 25% од 2000 је 

а) 250, 

б) 750, 

в) 500. 

 

315. Аеродром у Београду носи име: 

а) Никола Тесла, 

б) Михајло Пупин, 

в) Новак Ђоковић. 

 

316. Стаљинградска битка је била за вријеме: 

а) Руско-јапанског рата, 

б) Првог свјетског рата, 

в) Другог свјетског рата. 

 

317. Чернобиљ је град у: 

а) Јапану, 

б) Украјини, 

в) Бугарској. 

 

 

 



43 

 

318. Манастир Високи Дечани је задужбина: 

а) краља Стефана Дечанског и цара Душана, 

б) краља Милутина, 

в) цара Лазара. 

 

319. Израз „Брегзит“ се односи на: 

а) економске санкције БиХ, 

б) распад Банке средњоафричких држава (BEAC), 

в) излазак Велике Британије из Европске уније. 

 

320. Шенбрун је палата у: 

а) Енглеској, 

б) Холандији, 

в) Аустрији. 

 

321. Акварел је: 

а) техника у сликарству, 

б) жанр у музици, 

в) стил у грађевинарству. 

 

322. Рурално подручје је: 

а) градско подручје, 

б) сеоско подручје, 

в) свјетска метропола. 

 

323. Химна Европске уније је композиција: 

а) Баха, 

б) Бетовена, 

в) Брамса. 

 

324. Сикстинска капела се налази у: 

а) Паризу, 

б) Москви, 

в) Ватикану. 

 

325. ФЕСТ је скраћеница за међународни: 

а) филмски фестивал у Београду, 

б) филмски фестивал у Берлину, 

в) филмски фестивал у Кану. 

 

326. Први свјетски рат је почео: 

а) 1941. године, 

б) 1918. године, 

в) 1914. године. 
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327. Стогодишњи рат се водио између: 

а) Француске и Шпаније, 

б) Енглеске и Француске, 

в) Енглеске и Шпаније. 

 

328. Драга Машин је била супруга: 

а) Милана Обреновића, 

б) Александра Обреновића, 

в) Александра Карађорђевића. 

 

329. Франсиско Франко био је диктатор у: 

а) Шпанији, 

б) Бразилу, 

в) Перуу, 

г) Чилеу. 

 

330. Други српски устанак је почео у: 

а) Такову, 

б) Нишу, 

в) Краљеву. 

 

331. Краљевина СХС проглашена је: 

а) 1914. године, 

б) 1915. године, 

в) 1917. године, 

г) 1918. године. 

 

332. Никола Пашић је био оснивач и вођа: 

а) Демократске странке, 

б) Народне радикалне странке, 

в) Социјалдемократске странке. 

 

333. Џон Ф. Кенеди је убијен у: 

а) Лос Анђелесу, 

б) Даласу, 

в) Чикагу. 

 

334. Изобара је линија која на географској карти спаја тачке са: 

а) једнаким атмосферским притиском, 

б) једнаком температуром, 

в) једнаком надморском висином. 

 

335. Наполеон Бонапарта је умро на острву: 

а) Миконос, 

б) Корзика, 

в) Света Јелена. 
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336. Абрахам Линколн је убијен: 

а) у возу, 

б) у позоришту,  

в) на улици. 

 

337. Према легенди, Гордијев чвор је одвезао: 

а) Александар Македонски, 

б) Платон, 

в) Ахил. 

 

338. Џингис-кан је вођа: 

а) Кинеза, 

б) Хуна, 

в) Монгола. 

 

339. Сједињене Америчке Државе су купиле Аљаску од: 

а) Русије, 

б) Канаде, 

в) Француске. 

 

340. Присилна, патолошка тежња за крађом предмета, али не из материјалне користи се 

назива: 

а) пироманија, 

б) клептоманија, 

в) булимија. 

 

341. Кит припада групи: 

а) риба, 

б) водоземаца, 

в) сисара. 

 

342. Сари је народна ношња: 

а) Индијки, 

б) Кинескиња, 

в) Јапанки. 

 

343. Суши је: 

а) кинеско јело, 

б) кинеско пиће, 

в) јапанско јело, 

г) јапанско пиће. 

 

344. Сједиште Уједињених нација је у: 

а) Њујорку, 

б) Паризу, 

в) Лондону. 
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345. Музеј Ермитаж се налази у: 

а) Паризу, 

б) Стразбуру, 

в) Санкт Петербургу. 

 

346. Берлински конгрес одржан је: 

а) 1878. године, 

б) 1848. године, 

в) 1948. године, 

г) 1978. године. 

 

347. Језуити су припадници: 

а) радничке класе, 

б) племства, 

в) римокатоличког реда. 

 

348. Шерлок Холмс је креација: 

а) Агате Кристи, 

б) Артура Конана Дојла, 

в) Ден Брауна. 

 

349. Махатма Ганди се борио за независност: 

а) Тибета, 

б) Непала, 

в) Индије. 

 

350. Дебакл значи: 

а) успјех, 

б) неуспјех, 

в) славље. 


