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1. ТЕСТ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА

Драге будуће колеге, 

пред вама је поглавље са 170 питања из различитих области живота, за која 
сматрамо да није тешко наћи тачан одговор. 

      Пријемни испит за студије из техничко-технолошких области подразумева тест 
од 30 питања, а свако питање вреди по 2 бода (укупно 60 бодова).

      На пријемном испиту за студије из области дизајна тест садржи 20 питања, а 
свако питање вреди по 1 бод (укупно 20 бодова).

Проналажење одговора на приложена питања из овог приручника схватите као 

припрему за полагање теста општег образовања. 

Тачан одговор на сва постављена питања у овом информатору, због 
једноставније припреме за испит, налази се под словом Г. На пријемном испиту, 
наравно, то неће бити случај. Питања која ћете добити, биће из приручника, али ће 
комбинације одговора бити другачије. 

При полагању теста општег образовања потребно је да за свако дато питање 

заокружите само један од понуђених одговора који сматрате тачним. Заокруживање 

више од једног одговора, прецртавање одговора и слично, неће бити прихваћено као 

одговор на постављено питање. 

Време за рад је сат времена, али кандидати најчешће тест заврше и знатно брже. 

На полагање теста, осим неопходних докумената, треба понети само хемијску 

оловку и евентуално графитну оловку и гумицу. Биће прихваћени само одговори 

који су заокружени хемијском оловком. За време полагања теста забрањено је 

коришћење мобилног телефона. 

Литературу за припрему пријемног испита можете наћи међу уџбеницима за 

средњу школу, у енциклопедијама, као и међу информацијама из свакодневног 

живота. 

Пуно среће на пријемном испиту жели Вам  колектив Академије техничких  

струковних студија Београд
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1. Контаминација је:

а. контролисана реакција аминације

б. шаховски термин

в. свођење рачуна

г. загађење

2. Радиоактивно зрачење подразумева:

а. емитовање радио таласа

б. активан рад на сунцу

в. одвајање електрона из атомског омотача

г. емитовање честица и зрачења из језгра атома

3. Разарање озонског омотача значи:

а. стварање озона на великим висинама

б. укидање радиоемисије „Чекајући озон“

в. топљење леденог покривача

г. смањивање садржаја озона у стратосфери

4. У ваздуху је највише заступљен:

а. кисеоник

б. водоник

в. аргон

г. азот

5. Ефекат стаклене баште односи се на:

а. савремен начин узгајање поврћа

б. узгајања цвећа у башти

в. промену нијансе боје стакла

г. постепено повећање температуре атмосфере

6. Пестициди су материје које се користе:

а. за лечење животиња

б. за лечење грипа

в. у металургији за пескирање
г. у пољопривреди и комуналној хигијени

7. Нуклеарно оружје употребљено је у:

а. првом светском рату

б. балканском рату

в. вијетнамском рату

г. другом светском рату

8. Хербициди се користе за сузбијање:

а. комараца

б. глодара

в. гмизаваца

г. корова
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9. Шуме у свету највише страдају од: 

а. глодара 

б. шумских бумбара 

в. буке 

г. киселих киша 

 

10. Менаџер је: 

а. особа која посредује 

б. особа лепог изгледа 

в. особа која профитира 

г. особа која управља процесом или организацијом 

 

11. Наука о ћелији се назива: 

а. цинкографија 

б. микробиологија 

в. систологија 

г. цитологија 

 

12. Постићи консензус значи: 

а. добити повластицу 

б. упоредити се 

в. постићи циљ 

г. сагласити се 

 

13. Синергија је: 

а.   енергија људског тела 
б. јединица топлотне размене 

в. безалкохолни напитак 

г. заједничко деловање 

 

14. Монопол је: 

а.   врста организма 

б. спортска дисциплина 

в. врста дувана 

г. искључиво право трговања 

 

15. Промил је: 

а. мера за дужину 

б. сужен пролаз 

в. милитантна особа 
г. десети део процента 

 

16. Експерт је: 

а. незналица 

б. улаз у луку 

в. бродски пропелер 

г. водећи стручњак 
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17. Лидер је: 

а. део аутомобила 

б. опруга 

в. уређај за мерење 

г. вођа 

 

18. Директива је: 
а. носећа греда 
б. дубинска бушотина 

в. тродимензионални лик 

г. упутство или пропис 

 

19. Акционар је: 

а. учесник у трговини 
б. учесник мировне мисије 

в. штедиша банке 

г. сопственик деоница (деоничар) 

 

20. Токсикологија је наука која се бави проучавањем: 

а. узгоја гљива 

б. дисајних органа 

в. односа људи у рату 
г. деловања отрова на живе организме 

 

21. Место на коме се одлаже и санира чврсти комунални и индустријски 

отпад назива се: 

а. градска чистоћа 

б. ђубриште 

в. шљункара 

г. депонија 

 

22. Мишелин је велики светски произвођач: 

а. компјутера 

б. тканина 

в. тестенина 

г. ауто-гума 

 

23. Путнички авиони користе као гориво: 

а. бензин 

б. дизел 
в. петролеј 

г. керозин 

 

24. Спојени судови показују: 

а. редослед коришћења 

б. запремину гаса 
в. температуру горива 

г. исти ниво течности 
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25. Најтврђа материја је: 

а. уранијум 

б. вулканска лава 

в. гранит 

г. дијамант 

 

26. Топлоту најбоље преноси: 

а.стакло 

б. камен 

в. вода 

г.бакар 

 

27. Профит је: 

а. накнада запосленог за месец дана рада 
б. износ плаћен за поправку код послодавца аутомобила 

в. узимање робе без плаћања 

г. разлика између укупног прихода и укупних трошкова 

 

28. Процедура је: 

а. рад без искуства 

б. прототип 

в. кратак роман 
г. уређен начин рада 

 

29. Ентитет је: 

а. глобални захват 

б. врста инсекта 

в. болест плућа 

г. биће једне ствари 
 

30. Емпирија је: 

а. град у Грчкој 

б. егзотична биљка 
в. закључивање о нечему без довољно података 

г. искуство 

 

31. БРЕНД је енглеска реч која означава: 

a. широку траку за паковање 

б. жестоко пиће 

в. део гасне лампе или горионика 
г. производ који има посебна својства и популарност 

 

32. Скраћеница ISO означава: 

а. међународну организацију за свемирске опсервације 

б. интернационалну студентску организацију 

в. интернационалне стандарде у образовању 

г. међународну организацију за стандардизацију 
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33. Иреверзибилни процеси су: 

а. они код којих је исход увек неизвестан 

б. процеси који се могу контролисати 

в. краткотрајни процеси 

г. неповратни процеси 

 

34. Под КОРЕКТИВНОМ МЕРОМ се подразумева: 

а. коректан однос према окружењу 

б. коренит приступ било ком задатку или изазову 

в. мера којом се најоштрије укори неко за учињено дело 

г. мера за отклањање узрока грешке или друге нежељене ситуације 
 

35. НЕУСАГЛАШЕНОСТ (квар, дефект, грешка)је: 

а. свако одступање карактеристика производа од очекивања купца 

б. одступање од чврсто задате речи 

в. свако оштећење производа 

г. одступање од утврђених захтева 

 

36. КИБЕРНЕТИКА је: 

а. наука која се бави помрачењем небеских тела 

б. опасан гмизавац који живи на Галапагосу 

в. наука о токовима материјала у било којој организацији 

г. наука о процесима управљања 

 

37. ПЛАСТИЧНА МАСА настаје: 

а. отврдњавањем сока биљке еукалиптус 

б. прерадом специјалне глине 

в. термичком обрадом више врста метала 

г. полимеризацијом органских једињења 

 

38. БРОНЗА је легура: 

а. гвожђа и бакра 

б. бакра и олова 

в. цинка и олова 

г. бакра и калаја 

 

39. Камата је: 

а. град 

б. животиња 

в. образовање 

г. накнада за привремену употребу новца 

 

40. Монета је: 

а. агротехничка мера 

б. транспортно средство 

в. осигурање 

г. новац 
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41. Морталитет је: 

а. име песника 

б. банка 

в. агенција 

г. смртност становништва 

 

42. Експлоатација је: 

а. извоз 

б. увоз 

в. фирма 
г. искоришћење ресурса 

 

43. Наталитет је: 

а. развој 

б. интерно тржиште 

в. радна студија 

г. укупан број рођених у току године 

 

44. Ликвидност је: 

а. способност развоја 

б. првенство 

в. производња 
г. способност субјекта да измири приспеле обавезе 

 

45. Ембарго је: 

а. овлашћена агенција 

б. развој 

в. технолошки систем 

г. забрана увоза или извоза робе у односу на једну земљу 
 

46. Берза је: 

а. врста дрвета 

б. резултат 

в. производња 

г. организовано тржиште новца 

 

47. Ко је био Јохан Гутенберг? 

а. познати филмски глумац 

б. познати књижевник 

в. спортиста 

г. творац европског штампарства 
 

48. Електрон је честица у атому која је: 

а. део атомаског језгра 

б. носач позитивног наелектрисања 

в. део неутрона 

г. носач негативног наелектрисања 
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49. Челик је: 

а. легура олова и цинка 

б. други назив за бронзу 

в. врста алуминијума 

г. врста гвожђа са садржајем угљеника до 1,7% 

 

50. Папир се прави од: 

а. метала 

б. пластике 

в. дрвених плочица 

г. целулозе 

 

51. Тесла је јединица за: 

а. јачину магнетног поља 

б. јачину струје 

в. количину наелектрисања 

г. магнетну индукцију 

 

52. Дијамант је по хемијском саставу: 

а. чист силицијум 

б. једињење злата и сребра 

в. једињење силицијума и германијума 

г. чист угљеник 

 

53. Хипотенуза је: 

а. најкраћа страница правоуглог троугла 

б. дијагонала ромбоида 

в. висина једнакостраничног троугла 
г. најдужа страница правоуглог троугла 

 

54. Графички дизајн је: 

а. спортска дисциплина 

б. извештај о расту цена 

в. часопис 

г. стваралачка делатност 
 

55. Леонардо да Винчи је: 

а. оптичар 

б. пекар 

в. кувар 

г. ренесансни уметник 

 

56. Шта је акварел? 

а. врста пудера 

б. сунцобран 

в. цвеће 

г. ликовна техника 



Приручник за полагање пријемног испита 2021/2022 

 

12 

 

 

 

57. Фреска је рађена на: 

а. папиру 

б. стаклу 

в. дрвету 

г. малтеру 

 

58. Графички дизајнер је неко ко зна да: 

а. жонглира 

б. рецитује 

в. пева 

г. црта 

 

59. Шта је плакат? 

а. сувенир 

б. амбалажа 

в. мапа 

г. средство визуелне комуникације 

 

60. Фотошоп је: 

а. мензура 

б. фотоапарат 

в. врста лептира 

г. програм за обраду слика 

 

61. www.politehnika.edu.rs је: 

а. кућна адреса 

б. рецепт 

в. тајна шифра 
г. интернет адреса 

 

62. Мона Лизу је насликао: 

а. Петар Лубарда 

б. Ван Гог 
в. Леонардо ди Каприо 

г. Леонардо да Винчи 

 

63. Лувр је: 

а.  врста сира 

б. мини маркет 

в. кладионица 

г. музеј 

 

64. Радња романа "На Дрини ћуприја" одвија се у: 

а. Београду 

б. Сарајеву 

в. Мостару 

г. Вишеграду 

http://www.politehnika.edu.rs/
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65. Епидерм је површински слој: 

а. земљине атмосфере 

б. фотографије 

в. костију 

г. коже 

 

66. „Зид плача“ се налази у: 

а. Бејруту 

б. Пекингу 

в. Багдаду 

г. Јерусалиму 

 

67. Полиглота је: 

а. особа која воли да путује 

б. кратка нота 

в. познавалац борилачких вештина 

г. особа која говори више језика 

 

68. Ко се борио против ветрењача? 

а. Магбет 

б. Дон  Жуан 

в. Краљ Лир 

г. Дон Кихот 

 

69. Конкорд је: 

а. птица 

б. хемијски елемент 

в. ерозија земљишта 

г. врста авиона 

 

70. „Бити ил’ не бити, питање је сад“ су речи: 

а. Евгенија Оњегина 

б. Ромеа 
в. млетачког трговца 

г. Хамлета 
 

71. Шта је проза? 

а. геометријска фигура 

б. војна формација 

в. мерни инструмент 

г. текст без риме 

 

72. Амброзија је: 

а. врста гљиве 

б. племенити гас 

в. птица тркачица 

г. ниједно од наведеног 
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73. Пре замонашења Свети Сава се звао: 

а. Стефан Немањић 

б. Сава Немањић 

в. Душан Немањић 

г. Растко Немањић 

 

74. Фауст је склопио пакт са: 

а. правником 

б. политичарем 

в. Гетеом 

г. ђаволом 

 

75. „Оду радости“ написао је: 

а. Мокрањац 

б. Шекспир 
в. Марина Туцаковић 

г. Бетовен 

 

76. Правоугли троугао има обавезно један угао од: 

а. 30° 

б. 60° 

в. 45° 

г. 90° 
 

77. Основна јединица за дужину је : 
а. милиметар 

б. центиметар 

в. километар 

г. метар 

 

78. Збир углова у троуглу је: 

а. 360° 

б. 50° 

в. 120° 

г. 180° 
 

79. Peч написана у деминутиву је: 

а. књижурина 

б. кућа 

в. Петар 

г. птичица 

 

80. Хемијска ознака водоника је: 

а. N 

б. Au 

в. W 

г. H 
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81. MS Windows је: 

а. монитор 

б. програм за обраду текста 

в. интернет портал 

г. оперативни систем за рачунаре 

 

82. Хард диск је: 

а. хеви-метал група 

б. стручни назив за меморију 

в. исто што и CD-диск 

г. чврсти диск за складиштење података 

 

83. Бил Гeјтс је: 

a. први човек у свемиру 

б. поп-певач 

в. назив за путарину у USA 

г. оснивач компаније Microsoft 

 

84. Интернет је: 

а. назив за мрежу кафеа 

б. нови модел аутомобила 

в. међународни банкарски систем 

г. светска рачунарска мрежа 

 

85. BASIC је: 

а. аудио касета 

б. програм за књиговодство 

в. врста кафе 

г. програмски језик 

 

86. Маслинову гранчицу у кљуну носи: 

а. врабац 

б. соко 

в. орао 

г. голуб 

 

87. ГЛОБТРОТЕР је: 

а. епизодни јунак 

б. миротворац 

в. улични продавац новина 

г. светски путник 

 

88. Дизнијев јунак је: 

а. Сунђер Боб 

б. Софроније Легхорн 

в. Душко Дугоушко 

г. Мики Маус 
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89. Којом земљом је владала Клеопатра? 

а. Турском 

б. Месопотамијом 

в. Персијом 

г. Египтом 

 

90. Октроисани устав је: 

а. донет на основу гласања свих грађана 

б. донет већином гласова у скупштини 

в. донет у договору више покрајина једне државе 

г. силом наметнут 

 

91. „Мокрањчеви дани" је музичка манифестација која се одржава у: 

а. Аранђеловцу 

б. Параћину 

в. Шапцу 

г. Неготину 
 

92. Пулицерову награду добијају: 

а. хемичари 

б. кувари 
в. архитекте 

г. новинари 

 

93. „Додоле“... 

а. наричу на сахранама 
б. предвиђају судбину из длана 

в. наговештавају долазак зиме 

г. призивају кишу 

 

94. PONTIFEX МАXIМUS је други назив за: 

а. Исуса Христа 

б. Олимпијског победника у Античко доба 

в. Наполеона 

г. римског папу 

 

95. Оснивач листа „Политика" биле су породице: 

а. Рибар 

б. Гарашанин 

в. Хаџи Антонијевић 

г. Рибникар 

 

96. „Дајте ми чврсту тачку у простору и ја ћу померити земљу" рекао је: 

а. Цезар 

б. Еуклид 

в. Галилеј 

г. Архимед 
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97. Када се за народ каже да живи у дијаспори то значи да: 

а. ратује са суседима 

б. живи у благостању 

в. живи у незнању 

г. је расут по свету 

 

98. VENI, VIDI, VICI рекао је: 

а. Октавије 

б. Наполеон 

в. Марко Антоније 

г. Цезар 

 

99. Оснивачем позоришног живота у Србији сматра се: 

а. Милован Глишић 

б. Доситеј обрадовић 

в. Чика Јова Змај 

г. Јоаким Вујић 

 

100. Филм ТАЧНО У ПОДНЕ по жанру је: 

а. трилер 

б. мелодрама 

в. хорор 

г. вестерн 

 

101. Када се моле, муслимани се окрећу у правцу: 

а. истока 

б. југа 
в. Истанбула 

г. Меке 

 

102. Какав је човек самарићанин? 

а. плашљив 

б. лакомислен 

в. несрећан 

г. милосрдан 

 

103. Депресија је: 

а. раздраганост 

б. страшљивост 

в. смушеност 

г. утученост 
 

104. Наследник старог Персијског царства је данашња држава: 

а. Саудијска Арабија 

б. Ирак 
в. Сирија 

г. Иран 
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105. Влах Алија је отео Анђу, жену познатог јунака: 

а. Милоша Обилића 

б. Марка Краљевића 

в. Војводе Пријезде 

г. Бановић Страхиње 

 

106. Узроци авионских удеса утврђују се: 

а. висинометром 

б. сеизмографом 

в. гравитационим инструментима 

г. црном кутијом 

 

107. Борба Давида и Голијата је симбол победе: 

а. снаге над техником 

б. старијег над млађим 

в. црнца над белцем 

г. физички слабијег над физички јачим 
 

108. Први Европљанин који је известио о постојању Кине и Јапана је: 

а. Колумбо 

б. Васко де Гама 

в. Магелан 

г. Марко Поло 

 

109. Клонирање је: 

а. врста друштвене игре картама 

б. покушај протурања лажног новца 

в. нагон за уживањем дрога 

г. стварање биолошког двојника 

 

110. Бен Акиба је: 

а. главни јунак из 1001 ноћи 
б. лик из романа “Чича Томина Колиба” 

в. надимак атлете Бена Џонсона 

г. псеудоним Бранислава Нушића 

 

111. Каинов грех је: 

а. инцест 

б. чедоморство 

в. велеиздаја 

г. братоубиство 

 

112. Резолуција 1244 Уједињених Нација односи се на: 

а. Нафтни ембарго према СРЈ 

б. слање оптужених пред Хашки трибунал 

в. искључивање СРЈ из Уједињених Нација 

г. Косово 



Приручник за полагање пријемног испита 2021/2022 

 

19 

 

 

113. Највећим римским оратором сматра се: 

а.Диоклецијан 

б. Октавијан 

в. Брут 

г. Цицерон 

 

114. Пандемија је: 

а. беснило код шумских животиња 

б. веровање у вампире 

в. траварка 

г. епидемија најширих размера 

 

115. Временски период од тренутка заразе организма до појаве првих 

симптома болести називасе: 

а. стабилизација 

б. стагнација 

в. санација 
г. инкубација 

 

116. По библијској легенди, због грехова његових становника, уништен је град: 

а. Јерусалим 

б. Вавилон 

в. Атлантида 

г. Гомора 

 

117. Шта је „бела куга“? 

а. хлађење океана и мора 

б. осиромашење грађана 

в. све чешћа појава тровања лековима 

г. смањење наталитета 

 

118. Кроки је: 

а. јело од кромпира 

б. врста ракије 

в. раса паса 
г. једноставна скица 

 

119. Отоманско царство је други назив за: 

а. персијско царство 

б.  арапско царство 

в. египатско царство 

г. турско царство 

 

120. Роман „Господар прстенова“ написао је: 

а. Хобит 

б. Флобер 
в. Исак Асимов 

г. Толкин 
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121. Колабирати значи: 

а. пружити отпор 

б. сарађивати 

в. спречавати 

г. онесвестити се 
 

122. Клаустрофобија је: 

а. страх од инсеката 

б. страх од отвореног простора 

в. страх од смрти 

г. страх од затвореног простора 

 

123. Који од следећих музичара и данас наступа? 

а. Џими Хендрикс 

б. Елвис Присли 

в. Џим Морисон 

г. Елтон Џон 

 

124. Сублимација је: 

а. прелазак из течног стања у гасовито 

б. процес замрзавања поврћа 

в. процес цепања атома 
г. прелазак из чврстог стања у гасовито 

 

125. Молотовљев коктел је: 

а. мешавина вотке и чаја 

б. освежавајуће пиће 

в. мешавина ракије и парадајза 

г. експлозивно средство 

 

126. Филателиста је: 

а. човек који ужива у храни 

б. стручњак за шуме 

в. љубитељ животиња 

г. сакупљач поштанских марака 

 

127. Тело одраслог човека садржи приближно: 

а. 2,5 до 3 литре крви 

б. 10 литара крви 

в. 7 до 8 литара крви 

г. 5 до 6 литара крви 

 

128. Музе су: 

а. ликови из грчких трагедија 

б. ликови из бајки 

в. жене владара у старој Грчкој 

г. заштитнице уметности 
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129. Хиландар се налази на: 

а. Пелопонезу 

б. Криту 

в. Крфу 

г. Атосу 

 

130. Први српски просветитељ је: 

а. Вук Караџић 

б. Доситеј Обрадовић 

в. Миша Анастасијевић 

г. Свети Сава 

 

131. Ко је једини српски књижевник добитник Нобелове награде: 

а. МешаСелимовић 

б. Добрица Ћосић 

в. Бранко Ћопић 

г. Иво Андрић 

 

132. Синдром стеченог губитка имунитета или.. 

а. псоријаза 

б. SARS 

в. менингитис 

г. AIDS 

 

133. Билатералан је: 

а. проводљив 

б. једностран 

в. двојезичан 

г. двостран 

 

134. Орнамент је: 

а. драги камен 
б. оријентално пиће 

в. стећак 

г. украс или шара 

 

135. Кохезија је: 

а. потез у шаху 

б. несаница 

в. замор 

г. привлачна сила 
 

136. Шта је„ВЕСТЕРН“: 

а. покрајина у Енглеској 

б. врста  кратке пушке 

в. сорта луцерке 

г. филмски жанр 
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137. Милена Павловић-Барили била је: 

а. балерина 

б. пијанисткиња 

в. оперска дива 

г. сликарка 

 

138. Балерине је најчешће сликао: 

а. Хенри Матис 

б. Пикасо 

в. Ван Гог 

г. Едгар Дега 

 

139. Проналазач пеницилина је: 

а. Гален 

б. Хипокрит 
в. Марија Кири 

г. Флеминг 

 

140. Вук Караџић рођен је у: 

а. Тителу 

б. Такову 
в. Трстенику 

г. Тршићу 

 

141. Симбол медицине је: 

а. двоглави орао 

б. Ахилова пета 
в. Еустахијева труба 

г. Ескулапов штап 

 

142. „Травијата“ је: 

а. драмско дело 

б. балет 

в. мјузикл 

г. опера 

 

143. Светлосном годином мери се: 

а. закривљеност простора 

б. јачина светлости 

в. време 

г. удаљеност 

 

144. Мајка Ромула и Рема била је: 

а. лавица 

б. тигрица 

в. лисица 

г. Вучица 
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145. Химна СФРЈ била је: 

а. „Тамо далеко“ 

б. „Марш на Дрину“ 

в. „Боже правде“ 

г. „Хеј Словени“ 

 

146. Торањ „Ајфелова кула“ се налази у: 

а. Њујорку 

б. Лондону 

в. Риму 

г. Паризу 

 

147. Петроварадинска тврђава налази се на реци: 

а. Сави 

б. Дрини 

в. Тиси 

г. Дунаву 

 

148. Боје не разликује: 

а. дископат 

б. алхемичар 

в. ахроничар 

г. далтонист 

 

149. Самураји су били ратници у: 

а. Индонезији 

б. Кини 

в. Индији 

г. Јапану 

 

150. Фатаморгана је: 

а. ледени брег 

б. пустињска олуја 

в. неверна жена 

г. оптичка варка 

 

151. Олимпијске игре одржавају се сваке : 

а. друге године 

б. треће године 

в. пете године 

г. четврте године 

 

152. Брајевом азбуком служе се: 

а. глуви 

б. глувонеми 

в. неми 

г. слепи 



Приручник за полагање пријемног испита 2021/2022 

 

24 

 

 

 

153. Крава се сматра светим бићем у: 

а. Турској 

б. Јапану 

в. Кини 

г. Индији 

 

154. Параф је: 

а. печат 
б. погрешна премиса 

в. стилска фигура 

г. скраћени потпис 

 

155. Цунами је 

а. јапански ратник 

б. врста сабље 

в. предграђе Пекинга 

г. велики талас 

 

156. Пре него је порушена, Бастиља је служила као: 

а. краљевска палата 

б. позориште 

в. болница 

г. тамница 

 

157. Град у Европи који је до 1989. године био подељен зидом је: 

а. Хамбург 

б. Праг 
в. Будимпешта 

г. Берлин 

 

158. Пејзаж је: 

а. слика на малтеру 

б. слика на стаклу 

в. врставеза 

г. слика предела 

 

159. Пирова победа односи се на: 

а. велику победу 

б. велики пораз 

в. велико славље 

г. велику победу, са превисоком ценом 

 

160. Млечни пут је: 

а. пут начињен од белог камена 

б. други назив за свемир 

в. производ од млека 

г. назив за галаксију 
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161. Шта је то макета? 

a. специјално сечиво 

б. врста мачке 

в. помоћни објекат 

г. модел неког објекта 

 

162. Шта је то импресионизам? 

а. имитирање познатих личности 
б. доношење суда на основу првог утиска 

в. спортска дисциплина 

г. уметнички правац 

 

163. Пабло Пикасо је био... 

а. филмски глумац 

б. оперски певач 
в. шпански гитариста 

г. сликар 

 

164. Кога је Меша Селимовић у наслову свог романа суочио са смрћу? 

а. имама 

б. калуђера 

в. попа 

г. дервиша 

 

165. „Лабудово језеро“ П.И.Чајковског је... 

а. опера 

б. мјузикл 

в. арија 

г. балет 
 

166. Барок jе... 

а. модни стил 
б. процес ферментације вина 

в. музички жанр 

г. период у уметности 

 

167. У којој држави су настале Олимпијске игре? 

а. Србији 

б. Старом Риму 

в. Персији 

г. Грчкој 

 

168. Први Светски рат је почео... 

а. 1912. године 

б. 1918. године 
в. 1946. године 

г. 1914. године 
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169. Ко је био Волт Дизни? 

а. амерички председник 

б. лик из познате серије 

в. филмски редитељ 

г. аутор цртаних филмова 
 

170. Шта је то колаж? 

а. аранжирање хране 
б. врста телевизијског програма 

в. врста позоришне представе 

г. ликовнатехника
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