
Пробни тест из опште информисаности 

1. Хемијска ознака за бакар је: 

а) Cu

б) Zn 

в)  Ba 

2.  Да би се из подморнице могло видети шта се дешава на површини воде, потребан је: 

а) стетоскоп 

б) жироскоп 

в) перископ 

3. Скуп рачунарских програма који управљају хардверским и софтверским ресурсима рачунара, назива се: 

а) оперативни систем

б) информациони систем 

в) комуникациони систем 

4. Светлосна година је јединица за мерење: 

а) убрзања 

б) времена 

в) растојања 

5. Ортоцентар је: 

а) једно теме троугла 

б) центар круга 

в) такча у којој се секу све три висине троугла 

6. Отац кибернетике је: 

а) Ноам Чомски 

б) Мајкл Фарадеј 

в) Норберт Винер 

7. Урбанизам се у основи бави: 

а) градском баштином једног подручја 

б) уређењем и организацијом насеља 

в) уређењем саобраћаја 

8. Један појам од наведених није основна физичка величина: 

а) брзина 

б) време 

в) јачина струје 

9. Конвексан значи: 

а) испупчен



б) удубљен 

в) раван 

10. Теорију релативитета поставио је: 

а) Исак Њутн 

б) Алберт Ајнштајн 

в) Макс Планк 

11. Службени језик у Бразилу је: 

а) шпански 

б) португалски 

в) бразилски 

12. Музеј Лувр, налази се у: 

а)Москви 

б) Бечу 

в) Паризу 

13. Под којим именом је познат догађај који је обележио крај династије Обреновић: 

а) Кристална ноћ 

б) Мајски преврат 

в) Тајна вечера 

14. Особа која има способност да освоји масе, њима управља, комуникативна је, за њу кажемо да је: 

а) ригидна 

б) ауторитативна 

в) харизматична 

15. Вол Стрит у Њујорку познат је као: 

а) центар позоришне уметности 

б) центар финансијске моћи 

в) центар филмских студија 

16. Позната стаза за трке Формуле 1 Хокенхајмринг, налази се у: 

а) Аустрији 

б) Немачкој 

в) Швајцарској 

17. Ко је оснивач Викиликса: 

а) Марк Закерберг 

б) Џулијан Асанж 

в) Том Харди 

18. Организација Друштво народа, основана је после: 



а) Првог светског рата 

б) Другог светског рата 

в) Након распада Варшавског уговора 

19. Режим у ком је достигнут највећи  степен корупције уз укљученост највиших органа власти назива се: 

а) политеја 

б) олигархија 

в) клептократија 

20. Лајамску болест преноси: 

а) пацов 

б) крпељ 

в) комарац 

21. До великог расцепа у хришћанској цркви дошло је: 

а) 313. г. 

б) 1054. г. 

в) 1371. г. 

22. Ксенофобија је страх од: 

а) скученог простора 

б) страх од воде 

в) страх од странаца 

23. Када се каже вечни град, мисли се на: 

а) Атину 

б) Париз 

в) Рим 

24. Када се за неког каже да је Самарићанин, мисли се да је он: 

а) лакомислен 

б) милосрдан 

в) плашљив 

25. Злоупотреба положаја у корист сопствене породице назива се: 

а) политеизам 

б) непотизам 

в) класицизам 

26. Која је туристички најпосећенија пећина у Србији: 

а) Рајкова пећина 

б) Ресавска пећина

в) Стопића пећина 



27. Најпространији национални парк у Србији је: 

а) Национални парк Ђердап

б) Национални парк Фрушка Гора 

в) Национални парк Копаоник 

28. Демографска експлозија представља: 

а) убрзани раст броја становника

б)нагло смањење броја становника 

в) умерено смањење броја становника 

29. Процес исељавања становништва назива се: 

а) миграција 

б) имиграција 

в) емиграција 

30. Ако се наводи да је највиша тачка планинског врха Торник 1496 метара, та висина се односи на: 

а) висину планине од њеног подножја до врха 

б)висину планине од од нивоа мора до њеног врха 

в) висину планине у односу на најнижу тачку најближег насеља 

31.  Средиште Мачве је: 

а) Сремска Митровица 

б) Шабац 

в) Ваљево 

32. Наша туристички најпосећенија бања је: 

а)Врњачка Бања 

б) Соко Бања 

в) Нишка Бања 

33. Која наша бања има најтоплију воду? 

а) Врњачка Бања 

б)Врањска Бања 

в) Нишка Бања 

34. Наша земља располаже са различитим изворима енергије, али највећи потенцијал има: 

а) угаљ 

б)земни гас 

в) снага вода 

35. Сремска Митровица у време Римске империје била је центар једне регије и тада се звала: 

а) Капедунум 

б) Виминацијум 

в) Сирмијум


