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 Припрема за полагање пријемног испита из  

 ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ: 

 
 

1. Ко је био Андреј Рубљов? 

2. Где се налази највећа прашумска област на Земљи? 

3. Који устав је октроисани? 

4. Где се одржавају Мокрањчеви дани? 

5. Како се најчешће изражава количина нафте на светском тржишту? 

6. Ко може да добије Пулицерову награду? 

7. Како гласи девиза макијавелизма? 

8. Како се зове наука о ћелији? 

9. Шта је манускрипт? 

10. Ко је министар без портфеља? 

11. Шта су агруми? 

12. Ко је створио Шерлока Холмса? 

13. Шта значи ставити случај ad acta? 

14. Која држава је наследник старог Персијског царства? 

15. Шта симболише Ахилова пета? 

16. Чиме се прославио Алфред Нобел? 

17. Ко је била Мата Хари? 

18. Шта је филателија? 

19. Борба Дон Кихота са ветрењачама постала је симбол ...?  

20. Како се другачије назива црквени сталеж? 

21. Који град се раније звао Константинопољ? 

22. Копакабана је ...? 

23. Шта је цитадела? 

24. Шта је перископ? 

25. Кроз који велики град протиче река Нева? 

26. Свето тројство у хришћанству чине ...? 

27. Панчићева оморика је пронађена ...? 

28. Ко је написао песму „Santa Marija della Salute“? 

29. Шта је триатлон? 

30. Шта је антерија? 

31. Чиме се баве нутриционисти? 

32. Како се зове свечано увођење у нову дужност? 

33. Ко је познат по реченици: Ипак се окреће? 

34. Шта значи узурпирати?  

35. Ко је написао роман Сто година самоће? 

36. Шта је клонирање? 

37. Шта су тартуфи? 
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38. Чије је вино Токајац? 

39. Где се налази фреска Бели анђео? 

40. Шта је корпус деликти? 

41. Шта je vox populi? 

42. Како се назива лице без држављанства? 

43. Какву власт има влада у Републици Србији?  

44. Шта су ендемске врсте? 

45. Ко је полиглота? 

46. Где живе Абориџини? 

47. За који појам се везује име Монтија Пајтона? 

48. Како се назива обавезно издржавање које један од разведених родитеља плаћа 
деци? 

49. Како се назива обележени део кошаркашког терена испод табле и обруча? 

50. Како се у муслиманским земљама зове организација слична Црвеном крсту? 

51. Ко се сматра краљем рокенрола? 

52. Шта је стрњика? 

53. Ко је аутор збирке песама Поштована децо? 

54. Шта добија особа која донесе неку добру вест у кућу? 

55. Шта је катамаран? 

56. Шта је амброзија? 

57. Чиме су се бавили алхемичари? 

58. Ко полаже Хипократову заклетву? 

59. Коју особину има елоквентна особа? 

60. Када два догађаја коинцидирају? 

61. Шта је био по занимању Фигаро из опере Фигарова женидба? 

62. Шта значи „ухватити неког in flagranti”? 

63. Ко је био Хенри Мур? 

64. По чему се армирани бетон разликује од обичног? 

65. Шта се одређује помоћу бусоле? 

66. Ком покрету је припадао Гаврило Принцип? 

67. Које погонско гориво користе путнички авиони? 

68. Шта је имплементација? 

69. Ко је написао роман У потпалубљу? 

70. Ко има право вета у Савету безбедности УН?  

71. Како се назива минималан број учесника неког скупа, одређен као неопходан за 
доношење пуноважних одлука? 

72. Шта је латифундија?  

73. Шта дословно значи реч артефакт? 

74. Како се назива камена женска фигура која служи као носећи стуб у неким 
грађевинама? 

75. Ко је написао Роман о Лондону? 

76. Како се зове породица коју у роману Сеобе описује Милош Црњански?  
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77. Колико је поскупљење неког производа изражено у процентима ако се цена повећа 
са 70 на 105 динара? 

78. Ко је Зубин Мехта? 

79. Шта ради суфлер?  

80. Које значење у сложеницама има префикс псеудо? 

81. Који градови у Србији су били престоница у неком периоду? 

82. Ко су додоле? 

83. Шта значи парафирати? 

84. У каквом су сродству била два америчка председника са презименом Буш?  

85. Дамоклов мач је симбол ...? 

86. Ко ради са штафелајем?  

87. Шта је биопсија? 

88. Који инструмент свира Бора Дугић? 

89. Која српска уметница је умрла у Првом светском рату од тифуса лечећи рањенике?  

90. Шта је моба?  

91. Како се назива поговор у роману? 

92. Шта је анорексија? 

93. Колико дана износи разлика између календара Српске православне цркве и 
званичног календара?  

94. Шта значи доживети фијаско?  

95. Чиме се хране гусенице свилене бубе? 

96. Какав је карго саобраћај?  

97. Уштап је ...?  

98. Колики део леденог брега вири изнад воде? 

99. Ко је задужен за детаље церемонијалног дела приликом сусрета државника?  

100. Шта је мурал?  

101. Ко је лансирао девизу Важно је учествовати? 

102. Шта је конзорцијум? 

103. Када је династија Карађорђевића коначно преузела власт од династије Обреновића? 

104. Који музички инструмент је симбол поезије? 

105. Ако неко продаје робу знатно испод цене осталих продаваца исте робе, ради се о ... 

106. Како се назива уметничко украшавање предмета од дрвета уметањем парчића 
дрвета, метала, седефа? 

107. Како се зову концентричне зоне на попречном пресеку стабла помоћу којих се може 
одредити старост стабла? 

108. Како се назива легура живе са другим металима? 

109. Од којег израза потиче скраћеница CV (си-ви)? 

110. Шта је основна одлика резигниране особе? 


