ПИТАЊА - ОПШТА КУЛТУРА
Тест се попуњава заокруживањем слова испред тачног одговора или дописивањем одговора на
линију.
1. Слатке воде је :
а) 2 % укупне воде на земљи
б) 15 % укупне воде на земљи
ц) 20 % укупне воде на земљи.
2. Да ли постоје градови у свету који премашују број становника државе Србије?
а) да
б) не
ц) не знам
3.
Шта је космополитизам?
а) љубав према својој домовини
б) поштовање према европској цивилизацији
ц) схватање да сваком човеку цео свет треба да буде "завичај" а не само локална средина,
домовина, нација и сл.
4.
Оснивач будистичке религије Гаутама Буда је потицао:
а) из виших слојева (каста)
б) из сиромашне породице

ц) из средњих

слојева

5. У градској архитектури Римљани су створили и нове облике грађевина од којих су нека
истинска дела, једно таково дело је:_________________________________.
6. Центар Византијске уметности био је: __________________________.
7. Најпознатији представници барокне уметности су :
8. Шта је вигвам?
а) индијански шатор
б) пиће
ц) територија у САД-у
9. Наброј пет лековитих биљака:
________________________________________________________________________
10. Ткива у човечјем организму су:
а) епително ткиво б) везивно ткиво
ц) мишићно ткиво д) нервно ткиво
11. Шта је кентаур:
а) митско биће пола човек пола коњ б) медуза ц) ратник
12. Наброј болести зависности:
_______________________________________________________________________
13. Високи мушки глас је:
а) тенор
б) баритон
ц) бас
14. Синкопа је:
а) ритмичка фигура б) популарна мелодија ц) део кларинета
15. КОЛИБРИ је:
а) женски хор б) мушки хор
ц) дечји хор
16. Шта је вигвам?
а) јело
б) индијански шатор
в) јунак из стрипа
17. Дефиницију по којој је човек zoon politikon (политичка животиња) дао је:
а) Аристотел
б) Августин
в) Шилер

г) Хердер
д) Ламартин
18. Објасните став: Данашњи свет све више личи на стаклену кућу у којој се све види и све чује.
Једном речју, свет је постао глобално село.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
19. Наведите тренутно другу по велеичини (броју верника) и најмлађу светску религију
(хронолошки последњу):
а) будизам
б) ислам
в) јеврејска религија
20. Очев брат, вама је:
а) ујак
б) стриц
в) братанац
(заокружи тачан одговор)
21. Опера је:
а) сценско дело
б) музичко дело
в) музичко-сценско дело
22. Andante је ознака за
а) динамику
б) темпо
в) начин извођења
23. Фагот је:
а) гудачки инструмент
б) жичани инструмент
в) дувачки инструмент
24. Манифестација Мокрањчеви дани одржава се у :
а) Приштини
б) Неготину
в) Параћину
25. UNICEF је скраћеница за _________________________________________________________
_______________________________________________________. (допунити реченицу).
26. Алтруиста је човек који:
а) воли људе
б) мрзи људе
в) воли само децу
(заокружите тачан одговор)

27. Префикс микро означава величину:
а) милион пута мању од основне
б) милион пута већу од основне
в) у рачунарима
( заокружи слово испред тачног одговора)
28. Који се ликовни правци јављају у 20. веку? (наброј најмање пет)
___________________________________________________________________________________
29. Израз ПРОЦЕСОР је из области:
а) математике
б) рачунарства
в) економије
30. Основне школе (правци) у психологији су:
а) психоанализа, бихејвиоризам и структурализам
б) хуманистичка психологија, гешталт психологија
в) експериментална психологија и психологија самопосматрања
31. «Дете је отац човека» рекао је оснивач психоанализе:
а) Алфред Адлер
б) Ерих Фром
в) Сигмунд Фројд
(заокружите тачан одговор)
32. Далтонизам је:
а) сликарски правац
б) слепило за боје
в) политички покрет настао у граду Далтону
(заокружите тачан одговор)
33. Термин «а капела» односи се на музику за вокалне саставе:
а) са инструменталном пратњом
б) без инструменталне пратње

34. Ако се у једној породици говоре два језика (нпр. мајчин енглески и очев шпански) и деца
науче оба језика, за децу се каже да су:
1. дуална
2. дуодемусна
3. бизиготна
4. билингвална
5. дистална
35. Олигофренија је:
а) митолошко биће
б) умна заосталост
в) слабовидост
(заокружитетачан одговор)

36. Систем физичке културе чине три стручне дисциплине (навести):
____________________________________________________
__________________________
37. Наброј два сликара и два вајара који су стварали у Ренесанси:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
38. Елементарна јединница за меморисање података код рачунара је:
а) метар
б) килограм
ц) бајт
д) тесла
39. Ахил је погинуо у борби против ____________________ када је погођен у ________________.
40. До великог раскола између цркви истока и запада је дошло _________ године што је
изазвало поделу на ___________________ и ___________________ хришћане.
41. Сремска Митровица се у време владавине Римљана звала _______________________ .
Године 293. Диоклецијан је реформисао римску државу оснивањем _____________________
чиме је садашња Сремска Митровица постала један од _______________ царска града.
42. Манастир у Врднику је још познат под називом __________________ због преношења тела
________________________ __________________ из Сент Андреје у Врдник.
43. Заокружи слово испред имена два сликара који припадају експресионизму:
а) Едвард Мунк б) Пабло Пикасо в) Едгар Дега г) Огист Реноар д) Жорж Руо
ђ) Камил Писаро
44. Сава Шумановић је рођен у ________________ и припада сликарским правцима
________________ и ___________________.
45. За живот биљке неопходни су :
а)__________________________ б) ___________________________
в) _________________________
г) ___________________________
46. При дисању биљке испуштају ______________________ а ноћу ______________________.
47. У зависности од положаја према Сунцу и Земљи осветљени месечев део посматран са наше
планете има различите облике који се називају _____________________ ______________,
Месец заједно са Сунцем изазива __________________ и ___________________.
48. Обртање Земље око своје осе се назива _______________________ а обилазак Земље око
Сунца се назива ___________________________________.
49. Ако зими отворимо улазна врата у ходнику доле ће ________________ ______________
ваздух, а горе ће _______________ _________________ ваздух.

50. Звук настаје треперењем тела и човек чулом слуха реагуструје звучне таласе у границама од
____________________ до _____________________ и та област чини чујни звук.
51. Медицински појам инфламација значи __________________. Лекови којима се уклања бол се
називају __________________________.
52. Макијавелизам у преводу значи:
а) све ван закона се кажњава
53. Самарићанин је:
а) милосрдан

б) завади па владај в)циљ оправдава средство

б) застрашен

в) напаћен

54. Нојев ковчег се према библијском веровању налази на:
а) Тибету
б) Арарату
в) Синајској гори
55. Између Јулијанског и Грегоријанског календара је разлика од:
а) недељу дана
б) две недеље
в) десет дана
56. Бити у цајтноту значи:
а) недостатак новца

б) недостатак времена

57. Албинизам је:
а) спортско планинарско удружење
в) болест услед недостатка витамина А

в) недостатак простора

б) недостатак пигментације

58. У «апстиненцијалну кризу» упадају људи:
а) при наглој дијети
б) после хируршке интервенције
в) зависни од дроге и алкохола
59. «Корпус деликти» је предмет који:
а) ослобађа оптуженог
в)доказује кривицу оптуженог

б) сумњичи оптуженог

60. Адолесценција у животу човека је период:
а) младости
б) детињства

в) старости

61. Пенелопа је симбол жене која је:
а) љубоморна
б) верна
62. Буриданов магарац је умро од глади због:
а) неодлучности
б) тврдоглавости

в) раскалашна

в) верности

63. Најуспешнија истраживања коефицијента интелигенције остварује међународно удружење:
а) МЕНСА
б) КОЛЕЏ
в) ИНТЕЛЕКТУАЛ
64. Научник који је оставио фонд за Нобелову награду се обогатио проналаском:
а) сито штампе
б) холографије
в) динамита

65. Израз МОДЕМ је из области:
а) математике
б) информатике

в) економије

66. Ако се тврђење не доказује, онда је то:
а) претпоставка
б) аксиома

в) теорема

67. Префикс «нано» означава следећи део јединице мерења:
а) хиљадити
б) милионити
в) милијардити
68. Барски гас је:
а) метан

б) бутан

в) кисеоник

69. Језгро атома је наелектрисано:
а) позитивно
б) неутрално
70. Природни магнет је:
а) меко гвожђе

в) негативно

б) гвоздена руда

в) челик

71. Количина нафте на светским тржиштима изражава се у :
а) галонима
б) барелима
в) тонама
72. Из подморнице се може видети шта се дешава на површини помоћу:
а) дурбина
б) перископа
в) жироскопа
73. Фурнир је:
а) слој дрвета

б) спортски термин

74. Оскоруша је: а) дрво

б) димљена риба

75. Сипња је болест: а) лимфних жлезда

77. Боја «цинобер» је: а) румено жута

в) коктел

б) крви

76. Највећу висину може постићи дрво: а) храста

78. Милан Коњовић је сликар:
а) поетског реализма

в) медицински инструмент

в) дисајних органа

б) баобаба

б) јарко црвена

в) љубичаста

б) постимпресионизма

79. Серију слика о локвањима је урадио:
а) Едвард Мане
б) Едгар Дега

в) секвоје

в) експресионизма

в) Клод Моне

80. Израз «анданте, алегро, модерато» показују код музичког дела:
а) тоналитете
б) брзину извођења
в) епохе настанка
81. Виолина има:
а) четири жице

б) пет жица

в) шест жица

82. Стеван Стојановић Мокрањац компоновао је:
а) пет Руковети
б) десет Руковети

в) петнаест Руковети

83. Диригент академског хора «Collegium musicum» је:
а) Константин Бабић
б) Даринка Матић-Маровић

в) Рита Кинка

84. Срж «Револуције у учењу» у двадесетом веку чини идеја:
а) учити како учити и учити како мислити
б) учити што нових података
85. Један дванаестогодишњи Американац је 1981. године купио операцијски систем за 75. 000
долара и претворио га у стандард у свету рачунара. Данас је један од најбогатијих људи свету:
а) Bill Gates
б) Gordon Dryden
в) Cristopher Ball
86. Творац психоанализе је:
а) Џон Вотсон
б) Фридрих Ниче

в) Сигмунд Фројд

87. Људи које одликује слабо реаговање и незаинтересованост су:
а) флегматици
б) меланхолици
в) неуротици

г) Ерих Фром

г) радохолици

88. IQ је резултат теста
а) знања
б) личности в) сензорских способности г)интелектуалних способности
89. Страх од затвореног простора назива се:
а) агорафобија
б) ксенофобија

в) клаустрофобија

г) амаксофобија

90. Девојци се свиђају две хаљине и мора да се одлучи за једну од њих. Ово је пример:
а) фрустрације
б) конфликта
в) трауме
г) интересовања
91. Аритмија је :
а) убрзан рад срца

б) неправилност срчаног рада

в) повишен крвни притисак

92. Да ли се ремети граматичка норма ако особу којој се обраћате, ословите са ВИ?
а) Да
б) Не
93. Како се зову најситнији крвни судови?
94. Очев брат, је вама:
а) Ујак
б) стриц

в) братанац

ОДГОВОРИ - ОПШТА КУЛТУРА
1. a
2. a
3. ц
4. а
5. ПАНТЕОН
6. ЦАРИГРАД
7. МИКЕЛАНЂЕЛО, КАРАВАЂО, РУБЕНС, РЕМБРАНТ
8. а) индјинакси шатор
9. камилица, хајдучка трава, кантарион, зова, рањеник, нана , линцура
10. а) епително ткиво
б) везивно ткиво
ц) мишићно ткиво д) нервно ткиво
11. а) митско биће пола човек пола коњ
12. алкохолизам, пушење, наркоманија
13. а) тенор
14. а) ритмичка фигура
15. ц) дечји хор
16. б) индијански шатор
17. а) Аристотел
18. Информатичко друштво је захваљујући рачунарима и интернету омогућило бржу, лакшу и
јевтинију комуникацију. стога је свет, сликовито речено постао мањи.
19. в) ислам
20. б) стриц
21. в) музичко-сценско дело
22. б) темпо
23. в) дувачки инструмент
24. б) Неготину
25. Међународни фонд Уједињених нација за помоћ деци
26. а)
27. а)
28. 1. Фовизам, 2. Експресионизам, 3. Кубизам, 4. Футуризам, 5. Дадаизам, 6. Надреализам, 7.
Апстракција (безпредметна уметност), 8. Поп арт, 9. Концептуална уметност
29. б) рачунарства
30. а) психоанализа, бихејвиоризам и структурализам
31. в)
32. б)
33. б)
34. 4
35. б)
36. физичко васпитање
рекреација
спорт
37. Микеланђело Буонароти, Донатело, Леонардо да Винчи, Рафаело.
38. ц)
39. Тројанаца, рањен у пету,
40. 1054. године, православци и католици
41. Сирмијум, тетрахије, четири
42. Раваница, Кнеза Лазара
43. а) Едвард Мунк д) Жорж Руо

44. Шиду, пост кубизма (кубизма), експресионизма (неокласицизма)
45. а) светлост (ваздух)
б) топлота в) земљиште (минерали) г) вода
46. кисеоник, угљендиоксид
47. Месечеве мене, плима, осека
48. ротација, револуција
49. доле ће улазити хладан, горе ће излазити топао ваздух
50. 20 Hz, 16 000 (20 000) Hz
51. запаљење, аналгетици
52. б
53. а
54. б
55. б
56. б
57. б
58. в
59. в
60. а
61. б
62. а
63. а
64. в
65. б
66. б
67. в
68. а
69. а
70. б
71. б
72. б
73. а
74. а
75. в
76. в
77. б
78. в
79. в
80. б
81. a - четири жице
82. в- петнаест Руковети
83. Даринка Матић Маровић
84. а - учити како учити и учити како мислити
85. а- Bill Gates
86. в- Сигмунд Фројд
87. а- флегматици
88. г- интелектуалних способности
89. в- клаустрофобија
90. б- конфликт
91. б- неправилност срчаног рада
92. б- не

93. капилари
94. б- стриц

