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ТЕСТ ИЗ СРСПКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ЈУН 2007  

 

Број бодова:_______  

1.  Које године је Вук Ст. Караџић објавио: 

 а) прву граматику народног језика  ?______1814_______________________. 

 б) како се зове та граматика ? ______Писменица сербског језика______. 

 

2. Наведи називе три основна дијалекта српског  народног језика на територији Србије: 

 а)_шумадијско-војвођански  б) __косовско-ресавски__________________ 

  в) ____призренско-тимочки____ 

 

3.  а) Колико акцената има нормативни (стандардни, књижевни ) српски језик ? 

____________четири___________________________________________________________  

 б) наведи њихове називе и знакове обележавања: ___краткосилазни( \\ ) ; 

дугосилазни( ∩ )_; краткоузлазни (\ )_; дугоузлазни ( / )______________________ 

 

4. Која гласовне алтернације (промене) су извршене у облицима речи: 

 а) бељи, љући, црњи ?_____јотовање_______________________________________  

 б) бурегџија, врапца, исписати ? једначење ( алтернација) сугласника по звучности 

 

5. Подвуците тачно написане датуме: 

 29. VI 2007   29. VI. 2007.   29. VI 2007. 

 29. VI.  2007.   29. 6.  2007.   29. 6  2007. 

 

6.  Напишите исправно следеће појмове: 

 а) мали мокри луг (име села) ___ Мали Мокри Луг _______________________  

 б) први светски рат _________ Пви светски рат _________________________  

 в) скраћеницу за: Српска академија науке и уметности _________САНУ________ 

 

7. Како гласе у ијекавском изговору речи: 

 тело ______ тијело______;   вера ___________ вјера _________;  

 деца ____ дјеца _________;   снег _________ снијег __________; 

 

8. Именица дрво може означавати: 

 а) дугогодишњу биљку  и   б) комад сасеченог дрвета 

 Од ове именице напишите облике множине и  облике збирне именице: 

а)  дрво (биљка)  _____дрвета__________  ____дрвеће____________ 
         (множина)            (збирна именица) 

б) дрво (сасечено) ____дрва____________  ____дрвље_______________
      (множина)            (збирна именица) 

 

9. Одреди врсте речи у следећој реченици: 

  

        Ми                         данас                   боравимо                     у                           Крушевцу. 

Заменица Прилог Глагол Предлог Именица 
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10. Напишите облике генитива множине именица: 

лав   ; коњ   ; посао; сат; човек 

лавова коња послова сати људи  

                                      

11. Од глагола тонути и кашљати напишите облике глаголског прилога садашњег: 

______________тонући ;       кашљући_____________________________________________  

 

12. Неологизми јесу речи (заокружите слово испред тачног одговора): 

 а) везане за поједина ужа језичка подручја, 

 б) застареле, изишле из употребе, 

 в) туђе, преузете из страних речи, 

 г) нове речи, 

 д) термини, речи за специјалне појмове. 

 

13. Одреди субјекат и предикат у реченици: Жена је жена. 

 а) субјекат је __Жена________________ 

 б) предикат је __је жена_____________ 

 

14. У сложеној реченици: Који слободе нема, тај о слободи сања.  

а) шта је прва реченица по функцији? ____субјекат_______________________  

б) како се назива прва реченица (по функцији) у овом сложеном исказу ?  

_______________субјекатска реченица__________________________________  

 

15.  Коју функцију у реченици има подвучени њен део ? Дошао је и умешао се капетан, 

командант овог  чудног каравана. 

 Има функцију 

______апозиције__________________________________________________ . 

16. Позната Ресавска преписивачка школа била је у (заокружи слово испред тачног 

одговора): 

 а) Студеници  б) Манасији  в) Руденици 

 

17. Деспотица Јелена, касније монахиња Јефимија написла је једну похвалу. Коме је она 

упућена? _________Повала Кнезу Лазару________________________________________  

 

18. Франческо Петрарка свој  Канцонијер посветио је: 

 а) Марији из Магдале б) Госпођи Лаури в) Госпођи Медичи 

 

19. Познати  дубровачки писац Марин Држић написао је (Заокружи тачан одговор): 

 а) Новелу од Станца   б) Јеђупку в) Дундо Мароје г) Сан летње ноћи  

 

20. Доситеј Обрадовић се залагао за школовање женске деце. Да ли је тачна ова тврдња?  

 а) да      б)  не 

 

21. Познати  српски романтичар Бранко Радичевић у својим песмама прославио је једну 

реку, један градић и једно брдо. Наведи назив реке,градића и брда. 

 ___Дунав________  __Сремцки Карловци____  _Стражилово______ 
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22. Један други српски романтичар, који је добио име по часопису који је уређивао, 

написао је две збирке песама, једну елегичну, тужну и другу веселу. 

 Наведи њихове називе: __Ђулићи увеоци; Ђулићи_____________________  

 

23. Заокружи имена јунака из Балзаковог романа Чича Горио: Госпођа Бовари, госпођа 

Жистина, Пјер Безухов, Вотрен, Ежен де Растињак. 

 

24. Творац српске психолошке приповетке био је (заокружи тачан одговор): 

 а) Јанко Веселиновић  б) Милован Глишић  в) Лаза Лазаревић 

 

25. У средњој школи обрађивали сте два најпознатија романа Франца Кафке и Албер 

Камија. (Наведите наслове тих романа) 

 а) Франц Кафка : ___Процес________________________________________  

 б) Алберт Ками : ____Странац_______________________________________ 

 

26. Наведи име познате српске књижевнице која је описивала нордијске земље _________  

______________Исидора Секулић_______________________________________________  

 

27. Суматраизам је књижевни правац којег је креирао један српски писац. Који ?  

________________Милош Црњански_________________________________________  

 

28. Који роман почиње овим  речима : „Бислимрахим, рахманир рахим 

             Позивам за сведоке мастионицу  и перо..... 

 Наведи име писца и назив романа __Меша Слимовић__________________________  

_____________________Дервиш и смрт_________________________________________  

 

29. Познату збирку песама Камена успаванка написоа је наш познати песник. Који? 

______________Стеван Раичковић______________________________________________ 

 

30. Наведи парове у роману Ана Карењина: 

 

1. Љевин 4. Кити 1. Љевин- Кити 

2. Доли 5. Алексије 

Александрович 

2. Алексије Александрович-  

Ана Карењина 

3. Стива 6. Ана Карењина 3. Доли- Стива 

 



 1 

ТОК -  2007. 

 

УПУСТВО: 

 

Овај тест садржи један број питања из различитих области стечених знања. 

За свако питање понуђен је већи број  одговора, од којих је само један тачан. 

Пажљиво прочитајте свако питање, а затим одаберите тачан одговор заокруживањем 

одговарајућег слова. Поступите као у наведеним примерима. 

 

ПРИМЕРИ: 

 

1. Клеопатра, краљица позната по својој мудрости и лепоти владала је: 

  

а) Вавилоном    г) Персијом 

б) Египтом     д) Месопотамијом 

в) Картагином    ђ) Тесалијом 

 

2.Маларију преноси једна врста: 

 

а) оса     г) шкорпија 

б) паука     д) комараца 

в) мува     ђ) бактерија 

 

 

 

 

 

     Број поена:___________  

     Комисијама: 

 

     ______________________ 

 

     ______________________ 

 

     ______________________ 
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1. Фарба је реч по пореклу: 

а) провинцијализам   г) неологизам  

б) архаизам    д) варваризам 

в) термин         ђ) ниједно од наведених 

 

2. Фреска “Бели  анђео” налази   се у: 

а) Белом  манастиру   г) Белој Цркви 

б) Студеници    д) Милешеву 

в) Жичи    ђ)Прохору Пчињском 

 

3. Сиду изазаивају: 

 а) бактерије    г) вируси 

 б) амебе    д) бичари 

 в) ниједно од наведених  ђ) бактерије и вируси 

 

4. Балет “Охридска легенда” компоновао је: 

 а)  Ј. Штраус    г) С. Христић 

 б)  Б. Барток    д)  Ј. Готовац 

 в)  Стеван Мокрањац  ђ) Ђ. Верди 

 

5. Следећа летња олипијада биће одржана 2008. године: 

 а) у Лондону    г) у Москви  

 б) у Пекингу    д) у Сиднеју    

 в) у Њујорку    ђ) у Токију 

 

6. Израз  Пирова победа значи: 

 а) победа  на  поена   г) лако остварена победа 

 б) победа уз  жртве   д) победа у  репасажу 

 в) убедљива победа   ђ) победа у игри парова 

 

7. У грчкој митологији бог вина назива се: 

 а) Аполон    г) Зевс 

 б) Хад     д) Посејдон 

 в) Дионис    ђ) Јупитер 

 

8. Буги-вуги је: 

 а) јапански поздрав   г) поен   у каратеу 

 б) окретна  игра   д) врста   колача 

 

9. Сава је издејствовао оснивање аутокефалне Српске архиепископије: 

 а) 1054. године   г) 1227. године 

 б) 1219. године   д) 1200. године 

 в) 1354. године   ђ) 1389. године 

 

10. Позната Рембрантова слика “ФЛОРА” налази се у: 

 а) Тејт Галерији   г) Лувру 

 б) Ермитражу    д) Уметничком музеју Филаделфије 

 в) Метрополитену   ђ)Уметничком институту у Чикагу 
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11. Ко је режирао домаћи филм (серију) „Село гори а баба се чешља“: 

 а) Емир Кустурица   г) Радош Бајић 

 б) Синиша Ковачевић  д) Драган Николић 

 в) Здравко Шотра   ђ) Љубиша Самарџић 

 

12. Лек пеницилин се  добија из: 

 а) гљиве    г) соли 

 б) морске пене   д) животињске  масти 

 в) коприве    ђ) нафтних  деривата 

 

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

 а) инфлација    г) девалвација 

 б) лицитација    д) ни једно од наведених 

 в) надметање    ђ) конотација 

 

14. МАРЦИПАН је колач направљен од: 

 а) кестена    г) ораха 

 б) бадема    д) мака 

 в) лешника    ђ) смокава 

 

15. Стабло највећег пречника има: 

 а) храст    г) бор 

 б) буква    д) платан 

 в) секвоја    ђ) палма 

 

16. Модерато у музици значи: 

 а) брзо     б) споро 

 в) тихо    г) гласно 

 д) одсечно    ђ) умерено 

 

17. Миокард је: 

 а) бацил    г) базална мембрана 

 б) срчани мишић   д) аминокиселина 

 в) срчана марамица   ђ) нерв 

 

18. Шта добија особа која прва донесе неку добру вест у кућу: 

 а) муштулук    б) бели јаглук 

 в) чокањ    г) пешкир 

 д) буклију    ђ) видовчицу 

 

19. Зелени бичар је: 

 а) биљка    г) зелени чај 

 б) торта    д) праживотиња 

 в) сладолед    ђ) игра животиња 

 

20. Модем је израз из: 

 а) економије    г) психологије 

 б) етнологије    д) педагогије 

 в) медицине    ђ) информатике 
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21.Актуелни мистар просвете у Влади Републике Србије је: 

 а) Раде Кончар   г) Слободан Вукасновић 

 б) Гашо Кнежевић   д) Зоран Лончар 

 в) Данило Ж. Марковић  ђ) Јово Тодоровић 

 

22. Израз флегматичан означава тип: 

 а) темперамента   г) анемичности 

 б) карактера    д) фрустрираности 

 в) уображености   ђ) пргавости 

 

23. Одсечак је део круга: 

 а) Ограничен тетивом и луком кружнице  

 б) ограничен са два полупречника и луком кружнице   

 в) дуж која спаја било које две тачке на кружници 

 г) све тачке које припадају кружници   

24. Ко је написао дело «Слободна деца Самерхила»: 

 а) Џон Лок    г) Анри Валон 

 б) Макаренко    д) Жан Пијаже 

 в) Чарлс Дарвин   ђ) Александар Нил 

 

25. Птица  ДОДО  ЈЕ: 

 а) други назив за роду  г) позната птица наших крајева 

 б) изумрла птица   д) птица селица 

 в) врста чапље   ђ) митска птица 

 

26. Кнегиња Милица је сахрањена у манастиру: 

 а) Високи Дечани   г) Жичи 

 б) Љубостињи   д) Манасији 

 в) Милешеви    ђ) Грачаници 

 

27. Победница овогодишњег турнира „Ролан Гароса“ је: 

 а) Јелена Јанковић   г) Ана Ивановић 

 б) Марија Шарапова   д) Светлана Кузњецова 

 в) Жастин Енан   ђ) Ана Курњикова 

 

28. Панчета је: 

 а) врста сланине   б) мач 

 в) врста плеса    г) окретна игра 

 

29. Текст победничке песме на овогодишњем  „Еуросонгу“ написао-ла је: 

 а) Жељко Јоксимовић   г) Марина Туцаковић 

 б) Марија Шерифовић   д) Исидора Секулић 

 в) Леонтина Вукомановић   ђ) Маре Милошевић 

 

30. Концерт групе „ Red Hot Chili Peppers“ одржан је у: 

 а) Вршцу    г) Нишу 

 б) Београду   д) Новом Саду 

 в) Инђији    ђ) Суботици 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2008/09 ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Укупан број освојених поена____________ 

 

1 a) Које године је Вук Ст. Караџић објавио прво издање речника народног језика? 1818. 

б) Наведите тачан назив тог речника. Српски рјечник 

 

Једносложне речи могу имати:  2 

 силазне акценте,  узлазне акценте,  силазне и узлазне акценте. 

 

 Крстићем означити тачан одговор.  

а) У пословици: Испеци  па реци присутни су глаголски облици  

императив 

3. 

б) У овим глаголским облицима извршена је фонолошка алтернација (гласовна 

промена) сибиларизација (друга палатализација) . 

 

4 Према глаголу ТЕЋИ изведена је именица ТОК. У корену ових речи извршена је 

фонолошка алтернација превој вокала . 

 

5 Напишите тачно данашњи датум: 27.6.2008. г. ;27.VI 2008. год.  

6. Напишите тачно назив установе: српско народно позориште у новом саду 

Српско народно позориште у Новом Саду 

 

Како гласе ијекавски облици речи ДЕВОЈКА и ТЕРАТИ: 

а) у нормативном речнику дјевојка тјерати 

7. 

б) у дијалекатском изговору ђевојка ћерати 

 

Напишите исправно глаголске именице настале од трпних придева глагола и суфикса  

-ење:  

8. 

Оделити    одељење; осветлити осветљење; оболети обољење. 

 

Напишите двоструке облике множине именица: 

а) небо  неба небеса 

9. 

б) тело тела телеса 

 

У празним пољима упишите врсте речи из наведеног стиха: 

Било је то у некој земљи сељака 

10. 

глагол глагол заменица предлог заменица именица именица 
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11. Одредите реченичне делове по функцијама у реченици: ТО ЈЕ БИЛО ПРЕД КРАЈ РАТА. 

То – субјекат;  било је то пред крај рата - предикат 

 

12. Одредите врсту подвученог глаголског облика у реченици:  

Док будемо ручали, разговараћемо о свему. футур  II (футур егзактни) 

 

Баш сада идем од куће.  

а) Наведите у којем је падежу подвучени део у датој реченици генитив 

13. 

б) Коју функцију у реченици има подвучени део прилошка одредба за место или 

адвербијал за место 

 

Недељом је увек гужва на друмовима. 14. 

а) Наведите у којем падежу је подвучена именица у датој реченици 

инструментал(шести падеж) 

б) Коју функцију у реченици има подвучена именица прилошка одредба за време 

(адвербијал за време)  

 

ЦЕЛО ЛЕТО ЈЕ БИЛО СУВО, САМО ШТО ЈЕ ПОЧЕТКОМ АВГУСТА ПАДАЛА КИША. 

У наведеној реченици одредите: 

15. 

а) у какавом су међусобном односу дате реченице: независном  

б) која је врста односа: искључни 

 

На основу наведеног одломка препознајте књижевни лик,  наведите наслов 

књижевног дела и име писца.  

„Песна је моја голема. Како мајка сина имала, чувала, ранила, дан и ноћ само њега 

гледала… Што на сина душа заискала, све мајка давала, а син – болан. Пораснаја син. 

Дошла снага, младост… Дошле башче, цвеће, месечина. Замирисале девојке! Син 

полетеја. Све што искаја, све имаја…” 

а) Књижевни лик је Митке . б) Наслов дела је Коштана. 

16. 

в) Писац је Борисав Станковић (Бора, Борислав) . 

 

„Докони морнари од забаве лове 

често албатросе, силне морске птице, 

на путу немарне, тихе пратилице 

лађа што над љутим вртлозима плове.” 

17. 

Наведени стихови су из песме Албатрос која припада збирци Цвеће зла,  

а песник је Милан Ракић . 

 

18. Наш познати песник је написао песме: Долап, Искрена песма, Симонида, Јефимија. 

Наведите име и презиме овог песника. Милан Ракић . 
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„Јер, ваистину, браћо моја љубљена и оци, чудо беше гледати: онај кога се сви бојаху, 

и од кога трептаху све земље, тај је изгледао као један од туђинаца, убог, расом 

обавијен, где лежи на земљи, на рогозини, а камен му под главом, и сви му се 

клањају, а он скрушено моли од свију проштења и благослова.” 

Лик о коме се приповеда у делу, из којег је наведени  одломак, јесте свети Симеон. 

Наведите наслов дела и име писца. 

Житије (живот) светог Симеона  Растко Немањић (Свети Сава) 

19. 

(наслов дела) (писац) 

 

20. У којој земљи се дешава радња романа Странац Албера Камија?  

У Алжиру 

 

21. Како се зове главни јунак романа Дервиш и смрт Меше Селимовића? 

Ахмед Нурудин 

 

Повежите књижевне ликове у одговарајуће парове уписивањем одговарајућег слова 

иза броја: 

1) Дон Кихот а) Јулија 1) ђ 

2) Љевин б) Офелија 2) в 

3) Вук Исакович в) Кити 3) д 

4) Хамлет г) Еуридика 4) б 

5) Креонт д) Дафина 5) г 

6) Фауст ђ) Дулсинеја од Тобоза 6) е 

22. 

7) Ромео е) Грета 7) а 

 

Подсетите се познатих стихова :  23. 

„Коме закон лежи у топузу,  

трагови му смрде нечовјештвом.” 

а) Стихови су из дела:Горски вијенац . 

 

б )Песник је Петар Петровић Његош . 

 

Упишите крстиће испред имена јунака из Софоклове трагедије Антигона: 24. 

 Исмена  Креонт  Клаудије  Еуридика  Хорацио 

 

Строфа од четири стиха (катрен) најчешће има обгрљену, паралелну (парну) и 

укрштену риму. На одговарајуће линије упишите називе рима. Кад се подударају 

(римују) следећи стихови: 

25. 

а) први и други, трећи и четврти стих парна (паралелна) , 

б) први и трећи, други и четврти стих укрштена, 

в) први и четврти, други и трећи стих обгрљена . 
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Облици (форме) изражавања у књижевноуметничком делу јесу: 

 дијалог 

 композиција 

 приповедање (нарација)  

 монолог 

 систематизација 

 описивање (дескрипција) 

 тематика (тема) 

26. 

Означите крстићем тачне одговоре. 

 

Препознајте писце по најбитнијим биографским подацима. 27. 

а) Шегрт у Темишвару, калуђер у манастиру Хопову, неуморни путник и љубитељ 

књига и мудрости, министар просвете у Карађорђевој Србији – написао је 

аутобиографско дело Живот и прикљученија. 

Писац је Димитрије (Доситеј) Обрадовић . 

 

б) Рођен је у Шапцу. У свом раду и стварању објединио је племенити позив лекара и 

хуманост књижевника. Творац је српске психолошке приповетке.   

Писац је Лаза Лазаревић . 

 

в) Творац је алегоричне и сатиричне приповетке у српској књижевности. Његова 

убојита сатирична реч жигоше поданичку нарав грађана, духовну учмалост средине и 

бахатост власти у Србији с краја 19. и почетка 20. века. 

Писац је Радоје Домановић . 

 

28. Исидора Секулић написала је :  

 Писма из Норвешке        Писма из Италије        Кроника паланачког гробља 

 

Крстићем означите тачне одговоре. 

 

Балада је :  

 народна лирска песма, 

 уметничка лирска песма, 

 описна песма, 

 епско-лирска песма, 

 уметничка епска песма. 

 

29. 

Крстићем означите тачан одговор. 

 

Повежите писце (који су означени бројевима) и њихова дела уписивањем бројева 

испред назива дела:  

1) Данило Киш 3 Проклета авлија        

2) Душан Ковачевић 1 Рани јади                   

3) Иво Андрић 2 Балкански шпијун    

4) Марин Држић 5 Башта сљезове боје 

30. 

5) Бранко Ћопић 4 Новела од Станца     
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2008/09. ГОДИНЕ 

ТОК 2008. 

Укупан број освојених поена:___________ 

 

Оснивач Велике школе у Србији био је: 1. 

 Васа Пелагић, 

 Вук Караџић, 

 Доситеј Обрадовић, 

 Никола Тесла, 

 Теодор Миријевски. 

1 

Хмељ је неопходан састојак у производњи: 2 

 пива, 

 вина, 

 ракије, 

 лекова, 

 ликера. 

1 

За човека кажемо да је   хипохондар 3 

 ако често сањари, 

 ако умишља да је болесатан, 

 ако је лудо храбар, 

 ако скупља лековите траве , 

 кад је претерано стидљив. 

1 

Дођох, видех, победих, рекао је: 4 

 Наполеон , 

 Овидије, 

 Одисеј, 

 А. Македонски, 

 Цезар . 

1 

Истраживачи  пећина, јама и река  понорница  зову су: 5 

 археолози, 

 спелеолози , 

 рониоци, 

 сеизмолози, 

 оринтолози. 

1 

Када је неки осуђеник амнестиран то значи да је он: 6 

 осуђен на још дужу казну , 

 ослобођен физи. рада у затвору, 

 стрељан, 

 пуштен кући на одмор , 

 помилован. 

1 

„Земљом лала“ назива се_ 7 

 Мађарска , 

 Италија, 

 Холандија, 

 Данска, 

 Шпанија . 

1 

„Миланска скaла“ је: 8 

 фабр.музичких инструмената, 

 хор милианских девојака, 

 позоришна кућа, 

 светски музички фестивал, 

 оперска кућа. 

1 

„Чвор живота“ налази се у: 9 

 глави, 

 продуженој мождини, 

 левој можданој хемисфери, 

 десној можданој хемисфери , 

 кичменој мождини. 

1 

Бен Акиба је: 10 

 псеудоним Ђуре Јакшића, 

 главни јунак 1001.не ноћи, 

 псеудоним Б. Нушића, 

 надимак Ј.С. Поповића, 

 псеудоним А. Шантића . 

1 

Канал који спаја Атлантик и Пацифик назива се: 11 

 Суецки, 

 Панамски, 

 Бермудски, 

 Мексички, 

 Јужно  Амерички. 

1 
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Овогодишње 29. Летње  Олимпијске игре одржаће се у : 12 

 Риму, 

 Пекингу, 

 Атланти , 

 Атини, 

 Паризу. 

1 

Стање безразложног страха зове се: 13 

 фобија , 

 хипохондрија, 

 депресија, 

 клаустрофобија, 

 пирофобија. 

1 

Број 190 написан римским бројевима је: 14 

 CLXX, 

 CVIII, 

  HD, 

 CXC, 

  XCC. 

1 

Једна од змија из наших крајева има на глави рошчић: 15 

 шарка, 

 слепић, 

 поскок, 

 удав, 

 белоушка. 

1 

Дездемона је женски лик из драме: 16 

 Краљ Артур, 

 Краљ Лир, 

 Луј  XIV, 

 Цар Душан, 

 Краљ Милутин. 

1 

„Зид плача“ налази се у: 17 

 Лондону, 

 Њујорку, 

 Напуљу, 

 Верони, 

 Јерусалиму. 

1 

Најпознатије карневалске свечаности одржавају се у: 18 

 Рио де Жанеиру, 

 Сао Паолу, 

 Канкуну, 

 Мадриду, 

 Барселони. 

1 

Фридрих Шопен је из: 19 

 Данске, 

 Русије, 

 Немачке, 

 Пољске, 

 Чешке. 

1 

У неколико филмова о Индијани Џонсу играо је: 20 

 Бред Пит, 

 Роберт Редфорд, 

 Шон Конери, 

 Харисон Форд, 

 Мел Гибпсон. 

1 

Победник Евровизије 2008. у Београду је: 21 

 Дима Билан, 

 Јелена Томашевић, 

 Енди Ејбрахам, 

 Себастијан Телије, 

 Шарлота Перели. 

1 

Тирамису је: 22 

 врста печурки, 

 врста колача, 

 врста сладоледа, 

 врста пића, 

 јапански специјалитет. 

1 

Аутор књиге   Majn   Kampf (Моја борба) је 23 

 Светозар Марковић, 

 Адолф Хитлер, 

 Слободан Јовановић, 

 Наполеон, 

 Пиноче. 

1 
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Ко „баца чифте“? 24 

 козар, 

 каубој, 

 коњ, 

 куглаш, 

 мајмун. 

1 

Фреска „Бели анђео“ налази се у  25 

 Белом  манастиру, 

 Милешеви, 

 Прохору Пчињском, 

 Студеници, 

 Жичи. 

1 

Краљ Александар Карађорђевић убијен је у атентату: 26 

 1929. године, 

 1941. године, 

 1945. године, 

 1968. године, 

 1934. године. 

1 

Садашњи министар иностраних послова Србије је: 27. 

 Вук Бојовић, 

 Вук Драшковић, 

 Вук Јеремић, 

 Горан Свилановић, 

 ниједно од наведених. 

1 

Град Рим је основан: 28. 

 476. нове ере, 

 30. пре нове ере, 

 753. пре нове ере, 

 153. пре нове ере, 

 751. нове ере. 

1 

Тренутно Европска  Унија има чланица: 29 

 18, 

 27, 

 30, 

 11, 

 19. 

1 

Победник  Лиге шампиона у фудбалу, за ову годину, је: 30 

 Милан, 

 Барцелона, 

 Реал Мадрид, 

 Манчестер Јунајтед, 

 Челзи. 

1 

 

Упутсво за решавање тестова:  
 

У кућице испред тачног-их одговора уписати    
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2009/010 ГОДИНЕ 
ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 
Укупан број освојених поена____________ 

 
1 У следећем низу речи подвуците све променљиве речи:                                           

ПИСАТИ, ЈУЧЕ, ПРОЗОР, МАЛИ, ОВДЕ, КАД, МОЈ 
 

 

2 Предикат употребљен у реченици: Маја је вредна ученица.                                               
зове се  именски   предикат. 

 

3. Како гласе облици номинатива множине од именица: 
а) ГРАЂАНИН грађани б) ГОСПОДИН господа 
 

 

4 Ако ме неко буде тражио, позови ме! 
Глаголски облик БУДЕ ТРАЖИО је футур II , а ПОЗОВИ је императив 

 

5 Напишите облике глаголског прилога садашњег од глагола: 
ЧИТАТИ читајући  РЕЗАТИ режући ПЛАКАТИ плачући 

 

6. Именица МЛАДОСТ је:         а) изведена    б) сложена  

7. Направите деминутиве од следећих именица: КИША кишица ВЕТАР  ветрић  ТЕЛЕ 
теленце 
 

 

8. Одредите врсте речи у следећој реченици: Њен брат често долази  код нас.  
ЊЕН заменица  БРАТ  именица ЧЕСТО прилог  ДОЛАЗИ глагол  КОД предлог НАС 
заменица  

 

9. Зоран није дошао у школу јер се разболео. Одредите врсту зависне подвучене 
реченице по значењу! узрочна 
 

 

10. У речима ИШЧИТАТИ, РАШЧУПАТИ, ИШЧЕКАТИ су извршене две гласовне 
промене. Које? Једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту 
творбе 
 

 

11. Подвуците акцентовани слог у речима: ЗЕМЉОРАДНИК, ПРЕПИСАТИ, 
ПРОИЗВОЂАЧ 

 

12. У ком падежу је подвучена реч у примеру: У хвалише свега више.      генитив  

13. Да смо је позвали, дошла би.  
 У наведеном примеру подвуците зависну реченицу и одредите њену врсту по 
значењу! условна  

 

14. Препишите правилно следећу реченицу: Немогу од никога добити податке о постанку 
балканске улице у београду. Не могу ни од кога добити податке о постанку Балканске 
улице у Београду.  
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15. Одредите функцију (службу) речи (реченичних чланова) у следећем примеру: Лисица 
нагло застаде, у тај мах се рак опусти и паде испред ње. 
а) ЛИСИЦА   субјекат   б) НАГЛО прилшка одредба за начин 
в) ЗАСТАДЕ   предикат   г) У ТАЈ МАХ прилошка одредба за време 
д) РАК     субјекат    ђ) СЕ ОПУСТИ предикат 
е) ПАДЕ    предикат       ж) ИСПРЕД ЊЕ прилошка одредба за место   
 

 

16. Ко је аутор средњовековног поетског састава Слово љубве? 
Деспот Стефан Лазаревић 

 

17. Народне епске песме групишемо у неколико циклуса, у зависности од врсте тематике     
која је у њима опевана. Који су то циклуси (подвуци тачне одговоре)?  

      
преткосовски, докосовски, поткосовски, косовски, надкосовски, покосовски 
 
 

 

18. Којој књижевној врсти припада Шекспирово дело Ромео Јулија  трагедија 
         У којем граду се одиграва радња дела у Верони 

 

19. Поређај по хронолошком редоследу књижевно-периодизацијске појмове:             
                а) класицизам 
                б) хуманизам и ренесанса 
                в) реализам 
                г) симболизам 
                д) романтизам  
б, а, д, в, г 
 

 

20. Стихови: „Млого хтео, млого започео 
            Час умрли њега је помео“ , 

 припадају поеми једног нашег песника који је умро у 29. години, а уједно су постали 
и   епитаф на његовом гробу. 

       Име песника је     Бранко Радичевић 
       Назив поеме је       Ђачки растанак 
 

 

21. У наведеном низу писаца/песника подвуци оне који су писали и за децу: 
 Бранислав Нушић, Меша Селимовић, Десанка Максимовић, Петар. П. Његош, Бранко     
Ћопић, Милош Црњански 
 

 

22. Коме се обраћа песник у песми На Липару Ђуре Јакшића? 
     „  Јесте ли ми род сирочићи мали? 
       Ил` су и вас можда, јади отровали? 
       Или вас је, слабе, прогонио свет...“  
   Одговор птицама 
 

 

23.  Књижевно дело у којем је на подругљив и духовит начин изражена оштра осуда 
једног  друштва или људских мана назива се  сатира 
 

 

24. У Толстојевом роману Ана Карењина главна јунакиња страда тако што: 
                а) испија отров 
                б) баца се под воз 
                в) убија је преварени муж 
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25. Који злочин је починио Јозеф К. у роману Процес Франца Кафке због којег је 
покренут судски поступак против њега:  

а) убио је судског сликара Титоретија  
б) није учинио никакав злочин 
в) украо је накит и новац из регала своје станодавке гђе Грубач  
 
 

 

26. Повежи књижевне јунакиње са романима у којима се појављују: 
                  Софка         Зона Замфирова 
                  Дафина       На Дрини ћуприја  
                  Лотика        Нечиста крв 
                   Васка         Сеобе 

 
 

 

27.  Којем књижевном правцу припада дело Шарла Бодлера, аутора збирке песама  
Цвеће  зла  симболизам 

 

28. Поређај етапе драмске радње по редоследу у којем се јављају у драми: 
          расплет, перипетија, експозиција, заплет, кулминација  

  
експозиција, заплет, кулминација, перипетија, расплет 
 

 

29. Наведи основне књижевне родове! 
 
Лирика, епика, драма 
 

 

30. Наведи три комедије Бранислава Нушића!  
 
Сумњиво лице, Народни посланик, Госпођа министарка, Ожалошћена породица, 
Свет, Пут око света, Мистер долар, Покојник, Протекција, Др 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2009/10. ГОДИНЕ 

ТОК 2009. 
Укупан број освојених поена:___________ 

 
Србија је проглашена Краљевином у време владавине: 1. 

 Милоша Обреновића, 
 Александра Карађорђевиђа,  
 Михајла Обреновића, 

 Петра Карађорђевића, 
 Милана Обреновића. 

1 

Адолесценција је: 2 
 старачко доба, 
 зрело доба, 
 детињство, 

 младалачко доба, 
 пренатални период.  

1 

Коале се хране: 3 
 бамбусом, 
 инсектима, 
 еукалиптусом, 

 гљивама, 
 воћем. 

1 

Посејдон је грчки бог: 4 
 рата , 
 мора, 
 светлости, 

 муња и громова, 
 љубави и лепоте . 

1 

Ђавоља варош се налази на планини: 5 
 Копаоник, 
 Стара  планина , 
 Радан, 

 Рудник, 
 Бесна кобила. 

1 

Председник Олимпијског комитета Србије је: 6 
 Иван Ћурковић , 
 Владе Дивац, 
 Бора Станковић, 

 Филип Цептер , 
 Синиша Михајловић. 

1 

Присилно одузимање имовине од приватних лица ради општег интереса назива се: 7 
 колонизација, 
 компензација, 
 експропријација, 

 либерализација, 
 колективизација . 

1 

Азурна боја је: 8 
 жута, 
 сива, 
 црвена, 

 плава, 
 љубичаста. 

1 

Наука о ћелији је: 9 
 микробиологија, 
 цитологија, 
 хомологија, 

 систологија , 
 пикологија. 

1 

Који појам не спада у низ ? 10 
 хард диск, 
 миш, 
 CD, 

 флопи диск, 
 модем . 

1 

Роман „Сеобе“  написао је Милош Црњански, а роман „Деобе“  11 
 Лаза Лазаревић, 
 Јован Дучић, 
 Милош Црњански, 

 Добрица Ћосић, 
 Милорад Павић. 

1 



 2 

 
Радња опере „Кармен“  Жоржа Бизеа одвија се у: 12 

 Италији, 
 Египту, 
 Шпанији , 

 Мароку, 
 Тунису. 

1 

Корен из минус 1 (-1) је: 13 
 реалан број, 
 имагинаран број, 
 интеграл,      

 ирационалан број, 
 рационалан број. 

1 

„Земљом  лала“  назива се: 14 
 Мађарска, 
 Италија, 
  Холандија, 

 Данска, 
  Поругалија. 

1 

Новак Ђоковић је на ATP листи на: 15 
 првом месту, 
 трећем месту, 
 четвртом месту, 

 101. месту, 
 није на листи. 

1 

Западно Римско царство пало је: 16 
 467.г. пре нове ере, 
 1453.г. нове ере, 
 476. г. нове ере, 

 313.г. пре нове ере, 
 315.г. пре нове ере. 

1 

Сертификат је: 17 
 молба, 
 потврда, 
 тужба, 

 поступак, 
 зајам. 

1 

Домаћин музичке манифестације  EUROSONG   2010. године биће: 18 
 Грчка, 
 Холандија, 
 Азербејџан, 

 Србија, 
 Норвешка. 

1 

Садашњи Министар просвете у Влади РС је: 19 
 Жарко Обрадовић, 
 Небојша Брадић, 
 Зоран Лончар, 

 Ивица Дачић, 
Млађан Динкић. 

1 

Колико Бајтова садржи 1 КБ? 20 
 124, 
 1024, 
 10024, 

 104, 
 204. 

1 

Чичак је национални цвет: 21 
 Велике Британије, 
 Холандије, 
 Немачке, 

 Шведске, 
 Шкотске. 

1 

NASA је у јуну 2009. године лансирала ракету на Месец у потрази за: 22 
 храном, 
 водом, 
 ваздухом, 

 златом, 
 дијамантима. 

1 

„Мокрањчеви дани“  је музичка манифестација која се одржава у: 23 
 Београду, 
 Аранђеловцу, 
 Шапцу, 

 Неготину, 
 Нишу. 

1 



 3 

 
Садашњи председник Народне  скупштина Републике Србије је: 24 

 Радмила Хрустановић, 
 Маја Гојковић, 
 Славица Ђукић-Дејановић, 

 Лидија Вукићевић, 
 Гордана Чомић. 

1 

Светско првеснтво у фудбалу 2010. године  одржаће се у: 25 
 Бразилу, 
 Немачкој, 
 Јапану , 

 Великој Британији, 
 Јужаној  Африци. 

1 

„Живи у дијаспори“  значи да: 26 
 живи у изобиљу, 
 ратује са суседима, 
 живи у благостању, 

 живи у незнању, 
 је расут по свету. 

1 

„Земља хиљаду језера“  у Европи је: 27. 
 Норвешка, 
 Финска, 
 Немачка, 

 Аустрија, 
 Швајцарска. 

1 

У Београду се од 01 – 12. јула 2009. године одржава: 28. 
 Светско првенство у фудбалу, 
 Медитеранске игре, 
 Олимпијада, 

 Универзијада, 
 Светско првенство у кошарци. 

1 

Која тврдња важи за  RAM ? 29 
 Меморија само за писање, 
 Није могуће уписивати податке, 
 Привремено чува податке, 

 Меморија само за читање, 
 Дугорочна меморија. 

1 

Тирамису је 30 
 врста печурки, 
 врста пића, 
 врста чаја, 

 врста колача, 
 врста чоколаде. 

1 

 
Упутсво за решавање тестова:  
 
У кућице испред тачног-их одговора уписати    
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2010/11 ГОДИНЕ 
ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 
Укупан број освојених поена____________ 

 
1. Источнословенски језици су: руски, белоруски, украјински 

______________________________________________ 
1 

2. Први књижевни језик Словена зове се старословенски . 1 

3. Испишите све зубне сугласнике који се јављају у речима: ТОР, ИСЦЕПАТИ, ВОЗ 
Т, З, С, Ц 

 
1 

У следеће две речи извршена је иста гласовна промена: кружити, грешити. 4. 

Промена се зове: палатализација 
 

1 

Заокружите слово испред сваке правилно написане речи: 

а) Пожеги б) Боки в) Лики 

5. 

г) Пожези д) Боци ђ) Лици 
1 

6. Напишите како гласи именица која је хомонимна са именицом КОСА: КОСА 1 
Одредите у ком падежном облику су именице у примеру: Мојој земљи треба сунца, 
јутра и зоре. 
ЗЕМЉИ датив      ,  СУНЦА генитив  

7. 

ЈУТРА генитив,  ЗОРЕ генитив . 

1 

8. Од придева БЕСАН компаратив гласи БЕШЊИ,  
а од придева ЈАК суперлатив гласи НАЈЈАЧИ . 

1 

Одредите функцију (службу) речи у реченици:  
Најмлађи су заузели места у првим клупама. 

Најмлађи субјекат        
су заузели предикат           
места објекат     

9. 

у првим клупама прилошка/глаголска одредба за место 

1 

10. Како се зове глаголски облик НАПИСАВШИ? Глаголски прилог прошли 1 
Oзначите крстићем глаголе који су СВРШЕНОГ вида (перфективни глаголи): 

 ГОВОРИТИ,   ПАСТИ,  ЗАВРШИТИ, 

11. 

 ТРАЖИТИ,   УСПЕТИ  

1 

12. Зависна реченица у примеру:  
Распитивао се има ли каква посла за њега.  
Зове се изрична (зависноупитна) 

1 

13. Употребите уместо основног броја (три) одговарајућу бројну именицу у примеру:  
Три фудбалера су због поврде остала на клупи. 
Тројица  фудбалера су због повреде остала на клупи. 

1 

14. Тако је морао да купи нов мантил. Подвучени предикат назива се: СЛОЖЕНИ 
ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ 

1 

Седимо и причамо о свему и свачему.  

а) Напишите како гласе номинативни облици подвучених речи.  
СВЕМУ СВE СВАЧЕМУ СВАШТА 

15. 

б) Одредите којој врсти припадају подвучене речи: ЗАМЕНИЦЕ 

1 
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Формирајте парове повезујући књижевно-периодизацијске појмове са ствараоцима 
који у њима стварају. 
ПЕРИОД СТВАРАОЦИ ПАР 

1. просвећеност  А) Аристофан, Еурипид, Хомер 1.- Д 
2. романтизам Б) Данте Алигијери, Бокачо, Петрарка 2.- Г 
3. реализам  В) Оноре де Балзак, СтеванСремац, Лаза 

Лазаревић 
3.- В 

4. хуманизам и ренесанса Г) Џорџ Гордон Бајрон, Пушкин,Ј.Ј. Змај 4.- Б 
5. антика  Д) Стерија, Доситеј Обрадовић, Гете 5.- А 
6. модернизам   Ђ) Растко Петровић, Данило Киш, Шарл Бодлер 6.- Ђ 

16. 

Напомена: Упишите одговарајуће слово иза броја у колони ПАР. 

1 

Означите  крстићем књижевнотеоријске појмове које не сусрећемо у драмској 
књижевности (који нису карактеристични за драмску књижевност): 

 дидаскалије  чин  ретроспектива 

 ликови  приповедач  кулминација 

 лирски субјекат  катарза  експозиција 

17. 

 нарација  кореографија  перформанс 

1 

Рима у којој се слоговно подударарање остварује по моделу АББА, назива се 
(означите крстићем тачан одговор): 

18. 

 обгрљена рима  загрљена рима  мушко-женска рима 
1 

Цезура је (означите крстићем тачан одговор): 19. 
 забрана писања појединим писцима који у својим делима крше религиозне, 
културне, моралне и друштвене норме 
 пауза у стиху 
 врста јапанске идиличне поезије у којој доминирају мотиви цвећа 

1 

20. Књижевност за децу је (означите крстићем тачан одговор): 
 књижевност у којој су главни јунаци деца 
 књижевност коју пишу деца 
 књижевност намењена деци 

1 

Унутрашњи монолог је (означите крстићем тачан одговор): 21. 

 монолог који једна личност изговара искључиво у затвореном простору, сакривена 
од осталих учесника драмске радње 
 приповедање у првом лицу 
 поступак у модерном роману којим се прате јунакови подсвесни мисаони процеси 

1 

Крстићем означите  реченицу у којој се уочава стилска фигура ЕУФЕМИЗАМ: 22. 

 Умро је због немарности лекара. 
 Отишао је на боље место. 
 Постао је храна црвима. 

1 

Народна бајка је прозна врста (означите крстићем тачне одговоре): 23. 

 у којој доминирају чудесни и натприродни чиниоци 
 у којој не постоји временска и просторна локализованост  
 са наглашеном усмереношћу према реалном свету 
 у којој ликови не могу доживљавати метаморфозе 

1 
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Романтизам је књижевноуметнички правац којег одликује (означите крстићем тачан 
одговор): 

24. 

 осећање тзв.светског бола, бекство из реалности, субјективност, машта и 
прекомерност осећања 

 потпуна аутономија уметности, затварање песника у кулу од слоноваче, склад, 
хармонија и лепота као главне уметничке вредности 

 идиличност, приказивање рајских почетака људског друштвеног живота, тежња ка 
врлини и лепоти 

1 

Наведи три јунака и три божанства Хомерове Илијаде: 

Јунаци: Ахил Хектор Патрокло 

25. 

Божанства: Зевс 
Напомена: Признају се и други 
јунаци и божанства 

Хера Атена 
 

1 

Мирослављево јеванђеље писано је (означите крстићем тачан одговор): 26. 

 латиницом  ћирилицом  глагољицом  готицом 
1 

Роман Оноре де Балзака Чича Горио део је великог циклуса који је писац назвао 
(означите крстићем тачан одговор): 

27. 

 Божанствена комедија 
 Људска комедија 
 Урнебесна трагедија 

1 

А) У којем граду се одвија радња романа На Дрини ћуприја?:  у Вишеграду  28. 

Б) Ко је наручио изградњу моста у том граду? Мехмед паша Соколовић 
1 

А) Како се зове главни јунак романа Злочин и казна? Родион Раскољников 29. 

Б) Убиство које је он извршио у роману је (означите крстићем тачан одговор): 
 убиство с предумишљајем 
 убиство из нехата 
 злочин из страсти 

1 

А) Главни јунак романа Стевана Сремца, Зоне Замфирове, Мане по занимању је 
(наведи тачан назив занимања ): кујунџија 

30. 

Б) Он је Зону осрамотио (означите крстићем тачан одговор): 
 лажном оптужбом 
 лажним представљањем 
 лажном отмицом 

1 

 
 
 Испит траје 60 минута.  
 Тест прегледао: 
 
 __________________ 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2010/11. ГОДИНЕ 

ТОК 2010. 
Укупан број освојених поена:___________ 

 
Која планина у Србији је  позната под називом „Српска пирамида“? 1. 

 Копаоник 
 Златар 
 Златибор 

 Тара 
 Ртањ 
 Рудник 

1 

На Светском првенству у фудбалу, у Јужној Африци, 2010.год., учествује: 2 
  8 земаља 
 16 земаља 
 32 земље 

 40 земаља 
 50 земаља 
 52 земље 

1 

Буриданов магарац симболизује: 3 
 тврдоглавост 
 глупост 
 истрајност 

 неодлучност 
 заљубљеност  
 незнање 

1 

Цар Урош је, у част Јелене Анжујске, Ибарску долину назвао Долином  4 
 лала 
 божура  
 јоргована 

 ружа 
 хризантема 
 зумбула 

1 

Наука о инсектима је  5 
 енологија 
 етнологија 
 ентомологија 

 ихтиологија 
 микологија 
 лихенологија 

1 

Домска педагогија проучава: 6 
 рад Домова културе 
 рад старачких Домова 
 васпитно-образовни рад у 

Домовима 

 коришћење Домова за прославе 
 домску архитектуру и декорацију 
 хигијенске услове у Домовима 

1 

Појава „вулканског облака“  (вулканске прашине) изнад Европе, 2010.год. , била је 
последица ерупције вулкана : 

7 

 у Шкотској 
 на Гренланду  
 у Ирској 

 у Финској  
 на Исланду 
 у Шведској 

1 

Који француски импресиониста је аутор слике „Жене у врту“? 8 
 Огист Реноар 
 Едгар Дега  
 Пол Гоген 

 Пол Сезан 
 Клод Моне 
 Винсент Ван Гог 

1 

Ксенофобија је страх од : 9 
 отвореног простора 
 затвореног простора 
 летења 

 странаца 
 инсеката  
 висине 

1 

„Оцем  историје“  сматра се : 10 
 Ханибал 
 Хераклит 
 Херкул 

 Херодот 
 Хегел 
 Хипократ 

1 

11 Триатлон је: 1 
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 метеоролошки инструмент 
 ликовна техника  
 карташка игра 

 бог облака 
 спортска дисциплина 
 окретна игра 

Избаци „уљеза“  (појам који не иде са осталима): 12 
 качамак 
 бели хлеб 
 проја 

 пројара 
 палента  
 цицвара 

1 

Глукоза је врста: 13 
 триглицерида 
 нуклеотида 
 аминокиселина 

 масти 
 шећера  
 холестерола 

1 

У самовару се спрема: 14 
 кафа 
 чај  
 ракија 

 вино 
 слатко  
 вотка 

1 

Актуелни председник Владе Републике Србије је : 15 
 Мирослав Церар 
 Борис Тадић 
 Дејан Шошкић 

 Божидар Ђелић 
 Млађан Динкић 
 Мирко Цветковић 

1 

Наш познати глумац, Беким Фехмију (који је недавно преминуо), остварио је 
запажену улогу у филму: 

16 

 Скупљачи перја 
 Јагода у супермаркету  
 Подземље 

 Живот је чудо 
 Клопка 
 Капетан Леши 

1 

Такмичење за песму „Еуро-сонг 2011“  биће одржано у: 17 
 Грчкој 
 Немачкој  
 Србији 

 Португалији  
 Француској 
 Норвешкој 

1 

Цунами је: 18 
 кинеско јело 
 јапански ратник 
 велики талас 

 земљотрес 
 индијски зачин 
 врста ветра 

1 

Која WEB адреса је правилно написана?: 19 
 http:/www.yahoo.com 
 http://www.yahoo.com 
 ftp://www.yahoo.com 

 http:\\www.yahoo.com 
 http:\www.yahoo.com 
 smtp://www.yahoo.com 

1 

Рафаел Надал је на АТП листи на: 20 
 првом месту 
 другом месту 
 трећем месту 

 петом месту 
 десетом месту 
 101 месту 

1 

Телепатија је: 21 
 померање предмета погледом 
 опажање неприступачних објеката 
 предвиђање будућности 

 преношење мисли 
 патња при сепарацији 
 патња при хоспитализацији 

1 

Медицинска педагогија се бави васпитањем: 22 
 медицинских сестара 
 лекара 
 глувонемих особа 

 особа на лечењу 
 особа на медицинском факултету 
 особа оштећеног слуха 

1 

23 Актуеелни Министар просвете у Влади РС је: 1 
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 Слободан Вуксановић 
 Желимир Попов 
 Гашо Кнежевић 

 Данило Ж Марковић 
 Жарко Обрадовић 
 Јово Тодоровић 

 
Осујећење задовољења мотива назива се: 24 

 конфликт 
 фрустрација 
 траума 

 стрес 
 мотивација 
 персонификација 

1 

Ибрик је: 25 
 земљани ћуп 
 сребрни пехар 
 везени прслук 

 лула за дуван 
 бакарни бокал 
 стаклена посуда 

1 

„Рапсодију у плавом“  написао је: 26 
 Моцарт 
 Достојевски  
 Равел 

 Чајковски 
 Иго 
 Гершвин 

1 

Облик друштвене праксе, делатног човековог одношења према свету, другим људима 
и према самом себи, назива се: 

27. 

 обичај 
 морал  
 право 

 традиција 
 култура 
 друштво 

1 

Антерија је : 28. 
 крвни суд 
 примитивни облик живота 
 део народне ношње 

 позоришни комад 
 део бунара  
 фолклорна игра 

1 

Фреска „Бели анђео“  налази се у манастиру: 29 
 Сопоћани 
 Студеница 
 Манасија 

 Милешева 
 Раваница 
 Високи Дечани 

1 

Када нас претходно знање омета да добро савладамо једну нову вештину, реч је о: 30 
 трансферу 
 интерференцији  
 проактивној инхибицији 

 ретроактивној инхибицији 
 негацији 
 палателизацији 

1 

 
Упутсво за решавање тестова:  
 
У кућице испред тачног одговора уписати    
Испит траје 45 минута. 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2011/12. ГОДИНЕ 
ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 
Укупан број освојених поена____________ 

 
1 Која два дијалекта чине основицу данашњег српског књижевног језика? 

шумадијско-војвођански и источнохерцеговачки 
 

2 Данашњи српски књижевни језик настао је у: 
           9. веку                              13. веку                           19. веку 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

3. Наведите све звучне зубне сугласнике: д, з 

 

 

4 Које су гласовне промене извршене у речи ишчачкао: 

једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту 
творбе,прелазак Л у О  
 

 

5 У следећем примеру подвуците непроменљиве речи: 

О, да ли ће сликар на свом платну вешто знати уз боје и мирис да ухвати! 

 

6. Одредите у ком се падежу, роду и броју налази подвучена именица у 

реченици: 

Кад је отворила врата, угледала је мачије очи у мраку. 

падеж локатив; број једнина; род мушки.   

 

7. У следећој реченици подвуците све заменице: 

Моја сестра и њена другарица ништа нису знале о ономе што су их питали. 

 

8. Подвуците изведенице (речи добијене извођењем): 

плавокос, плав, плавичаст, радник, рад, нерад 

 

9. Подвуците субјекат у реченици: Јанковић Стојан, Мали Радојица и Стари 

Вујадин су ликови народних епских песама. 

 

10. Напишите 1. лице једнине презента и трпни придев у мушком роду од 

глагола возити: 

презент: возим      трпни придев:  вожен  

 

11. У следећем низу подвуците праве повратне глаголе: умивати се, чудити 

се, смејати се, руковати се, чешљати се. 

 

12. Подвучена зависна реченица у примеру: Лукави и опрезни вук, коме ни 
људи ни животиње нису могли ништа, веома се изненадио.  

Зове се: односна 
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13. Напишите графичке ознаке за акценте који се не могу наћи у речима сир 

и град.    решење:     \           и        / 

 

14. У сваком од следећих парова подвуците оно што је правилно написано: 

а) потшишати – подшишати 

б) Нова Варош – Нова варош 

в) болесан – болестан 

г) Фрушка гора  - Фрушка Гора 

 

15. Препишите правилно писаним словима реченицу КАДА СЕ УЧЕНИЦА 

КОЈА ЈЕ ПОБЕДИЛА ЈАВИЛА САЗНАЛИСМО ДА ЈЕ ИЗ ОШ СТЕВАН СРЕМАЦ 

Када се ученица, која је победила, јавила, сазнали смо да је из ОШ „Стеван 
Сремац“. 

 

16. У сумерском епу, Епу о Гилгамешу, главни јунак покушава да пронађе 

тајну: 

 вечне младости 

 вечног живота 

 вечне лепоте 

У кућице испред тачног-их одговора уписати    

 

17.  Нови завет има четири јеванђеља. Наведите њихове називе (није важан 

редослед набрајања): 

  1. Јеванђеље по Марку 

  2.Јеванђеље по Луки  

  3.Јеванђеље по Матеју 

  4.Јеванђеље по Јовану 

 

18. Подвуците врсте које припадају лирско-епској врсти:  
    спев, ода, поема, романса, рефлексивна поезија, сонет, химна, елегија, 
балада 

 

19. У истоименој драми Хамлет страда од: 

отрова које му је стриц Клаудије сипао у уво док је спавао у башти 

 отвровног вина, које му је у пехару принела његова драга, Офелија 

 отровног мача којим га је ранио Лаерт, Офелијин брат 

 уједа отровне змије коју су му подместили дворани док је био одсутан 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

20. Прозно дело у којем аутор излаже своја сећања на минула друштвено-

историјска збивања у којима је био учесник или очевидац назива се: 

 биграфија   путопис   дневник   мемоари   легенгда     новела 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   
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21. У песми Међу јавом и мед сном песник Лаза Костић обраћа се: 

     умрлој, никад непрежаљеној драгој 

     Богу, са жељом да му врати умрлу драгу 

     самом сну са жељом да се никад не заврши јер се једино продужењем 

сна може ослободити сурове реалности 

     свом срцу које му не дозвољава да одгонетне шта је јава а шта сан 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

22. Који је домаћи назив за реч строфа која је грчког порекла? 

 венац          китица          обрт         слик 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

23. Главни јунак романа Злочин и казна, Родион Раскољников, по занимању 

је био: 

     студент филозофије 

     студент права 

     сиромашни богослов који није имао новца за школовање 

     незапослени чиновник 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

24. Која стилска фигура је заступљена у следећем одломку: 

Цели је свет позорница 

И сви су мушкарци и жене тек глумци: 

Имају своје изласке и уласке. (Виљем Шекспир: „Како вам драго“) 

Стилска фигура је: метафора (алегорија) 

 

25. Реалистично у приповедању означава: 

 приповедање догађаја из стварног, реалног живота, догађаја који су се 

заиста збили у прошлости или се дешавају у садашњости 

 уверљиво и типично приповедање у односу на стварност 

 приповедање уз мноштво детаља 

 приповедање без употребе стилских фигура 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

26. У које годишње доба се дешава радња Проклете авлије Иве Андрића: 

 пролеће         лето        јесен      зима 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   
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27. Структурно и романсијерско језгро романа Хазардски речник чине: 

      црвена и зелена књига 

      црвена, зелена и жута књига 

      плава и жута књига 

      црвена, жута и плава књига 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

28.  Као технички термин у драми чин означава: 
    поступак главног јунака који њиме радњу преокреће из среће у несрећу 

или обратно, из несреће у срећу 

    поступак било којег јунака али који има важну, а можда и пресудну улогу у 

даљем развоју догађаја 

    део драме који се игра на позорници без прекида, између дизања и 

спуштања завесе 

    део драме који подразумева период између уласка једне личности на 

позорницу и изласка те исте личности са ње. 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

29. Приповедачки поступак који подразумева да се приповедање у једном 

тренутку прекида како би се саопштили догађаји који су се одиграли у 

прошлости назива се : 

     ретардација        ретроспекција         дигресија         антиципација 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

30. У којем делу Београда је главни јунак романа Кад су цветале тикве 

Љуба Сретеновић провео своје детињство? Будући да овај део града 

Љуба током своје исповести веома често ретроспективно помиње, он 

постаје симбол носталгичности и непомирљивости јунака са животом у 

изгнанству. То је: 

       Земун             Баново брдо                Душановац            Вождовац 

У кућице испред тачног-их одговора уписати   

 

 
 
 
 
         Тест прегледао 
        _______________________ 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2011/12. ГОДИНЕ 

Тест Опште Културе 2011. 
Укупан број освојених поена:___________ 

 
„Чвор живота“  се налази у: 1. 

 срцу 
 великом мозгу 
 продуженој мождини 

 јетри 
 плућима 

 

1 

Чувена „Фонтана ди Треви“  налази се у: 2 
 Милану 
 Риму 
 Торину 

 Падови 
 Верони  

1 

Актуелни шампион света у фудбалу је репрезентација :  3 
 Бразила 
 Аргентине 
 Немачке 

 Шпаније 
 Италије 

1 

Србија је проглашена Краљевином 1882.год.  у време владавине: 4 
 Милоша Обреновића 
 Милана Обреновића  
 Михајла Обреновића 

 Петра Карађорђевића 
 Александра Карађорђевиђа 

1 

Оснивач друштвене мреже „Фејсбук“   је: 5 
 Џек Дорси 
 Марк Зукерберг 
 Крис Де Волф 

 Нејтан Мирволд 
 Бил Гејтс 

1 

Земље „Магреба“  (Мароко, Алжир и Тунис), до средине XX века, биле су колоније:  6 
 Енглеске  
 Немачке 
 Шпаније 

 Француске 
 Турске 

1 

Сомнабулизам је: 7 
 поремећај исхране  
 месечарење (ходање у сну) 
 излазак сунца 

 астролошка појава 
 анорексија 

1 

Хит сингл „ I will always love you“  изводи популарна певачица: 8 
 Тони Брекстон 
 Витни Хјустон 
 Лејди Гага 

 Барбара Стрејсенд 
 Риана 

1 

Јужна и Западна Морава се састају код: 9 
 Смедерева 
 Пожаревца 
 Трстеника 

 Сталаћа 
 Параћина 

1 

Један од наведених политичара је по свом образовању психолог: 10 
 Александар Вучић 
 Мирко Цветковић 
 Борис Тадић 

 Ивица Дачић 
 Славица Ђукић-Дејановић 

1 

Дословно значење међународног позива за помоћ СОС је: 11 
 брод у опасности  
 спасите наше душе 
 сигурна смрт 

 спасавај се ко може 
 подморница на видику 

1 
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Следећа летња олимпијада , 2012.год. биће одржана у: 12 

 Паризу 
 Лондону 
 Атини 

 Њујорку 
 Пекингу 

1 

У цркви светог Марка у Београду почивају мошти једног средњевековног српског 
владара, 

13 

 цара Уроша 
 краља Милутина 
 деспота Стефана Лазаревића      

 Стефана Првовенчаног 
 цара Душана 

1 

Орхестика је вештина: 14 
 плесања 
 певања 
 цртања 

 картања 
 свирања 

1 

Богиња плодности у грчкој митологији била је: 15 
 Хера 
 Деметра 
 Афродита 

 Атена 
 Хеба 

1 

Композицију „Рапсодија у плавом“  написао је: 16 
 Равел 
 Моцарт 
 Чајковски 

 Гершвин 
 Барток 

1 

Сахер торта је пореклом из: 17 
 Швајцарске 
 Француске 
 Белгије 

 Немачке 
 Аустрије 

1 

Једини главни град у Европи који није смештен на реци је:  18 
 Мадрид 
 Париз 
 Лондон 

 Будимпешта 
 Београд 

1 

Црква Лазарица у Крушевцу, посвећена је: 19 
 светом Ђорђу 
 светом Петру 
 светом Стефану 

 светом Сави 
 светом Јовану 

1 

Хормон среће зове се: 20 
 прогестерон 
 тестостерон 
 адреналин 

 серотонин 
 мелатонин 

1 

Ђумбир је: 21 
 животиња 
 инсект 
 посуда 

 део одеће 
 биљка 

1 

Таџ Махал је: 22 
 храм љубави 
 планина у Либији 
 индијски краљ 

 камен мудрости 
 египатски фараон 

1 

Колико има гренд-слем турнира у тениској сезони? 23 
 два 
 три 
 четири 

 пет 
 шест 

1 
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У Првом српском устанку , битка на Чегру вођена је : 24 
 1809. год. 
 1871. год. 
 1389. год. 

 1941. год. 
 1918. год. 

1 

Слика „Сеоба Срба“  је дело нашег познатог сликара: 25 
 Недељка Гвозденовића 
 Уроша Предића 
 Паје Јовановића 

 Миће Поповића 
 Милића од Мачве 

1 

„Отац генетике“  је: 26 
 Чарлс Дарвин 
 Јохан Грегор Мендел 
 Карл Лине 

 Френсис Крик 
 Томас Морган 

1 

Фламбирање је кулинарски поступак којим већ припремљена јела прелијемо : 27. 
 водом и динстамо 
 млеком и запечемо 
 алкохолним пићем и запалимо 

 белим вином и охладимо 
 бешамел сосом и сервирамо 

1 

Галофобија је: 28. 
 страх од гама-зрака 
 страх од гмизаваца 
 страх од земљотреса 

 страх од Француза 
 страх од Немаца 

1 

Због себореје се иде код: 29 
 свештеника 
 психијатра 
 педагога 

 врачаре 
 дерматолога 

1 

MDLV је римски број: 30 
 55 
 155 
 555 

 1555 
 10555 

1 

 
Упутсво за решавање тестова:  
 
У кућице испред тачних одговора уписати    
 
         
 
 
         Тест прегледао 
        _______________________ 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2012/13 ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Укупан број освојених поена____________ 

 

1. У датом низу подвуците оне језике који су западнословенски:  

словачки, македонски, бугарски, украјински, горњолужичкосрпски, пољски, српски, чешки 
1 

Означите крстићем дијалекте, који не чине основицу српског књижевног језика:  2. 

 шумадијско-војвођански 

 зетско-јужносанџачки 

 источнохерцеговачки 

 косовско-ресавски 

 призренско-тимочки 
1 

3. По месту изговора гласови п, б,  в, ф, м су           уснени        . 1 

Додајте префикс под- глаголима копати и писати. Коју гласовну промену запажате? 

поткопати        потписати       Једначење сугласника по звучности 

4. 

 

1 

5. У следећој реченици подвуците прилог за начин: Јуче смо кришом отишли до 
продавнице близу наше школе.  

1 

Безбрижан и злопамтило су речи настале (означите крстићем тачан одговор): 6. 

 извођењем 

 комбинованим грађењем 

 слагањем 1 

7. У следећој реченици подвуците све непроменљиве врсте речи:  

Игла кроз злато и сребро пролази, па је опет гола. 
1 

8. У следећој реченици одредите падеж подвучених речи:  

Свом снагом је прионуо на посао.    инструментал   . 
1 

9. Одредите глаголски облик у реченици:  

Усред најпоузданије пловидбе „Титаник”  наилази на подводни брег.      презент    . 
1 

10. У следећој реченици подвуците  прелазни глагол:  

На железничкој станици сви некуд трче, једни зато што путују, а други јер некога 
нестрпљиво чекају. 

1 

11. Допуните реченицу одговарајућим обликом именице човек:  

Није сигуран да ли је видео четири    човека    или пет    људи   . 1 

12. Наведите синониме за речи  

а) компјутер   рачунар   . 

б) сајџија     часовничар    

1 

13. Подвучена зависна реченица у примеру: 

Кад порастем, бићу кенгур. Зове се:   временска   . 
1 

14. Одредите род следећих именичких облика:  

уво    средњи    ,      уши    женски   . 
1 

15. Подвуците речи које имају краткосилазни акценат: луд, лед, кош, сив, мек, лак, јак. 1 



 2 

 

 

 

16. У датом низу подвуците назив књижевнотеоријског појма који му не припада: 

апострофа, алегорија, нарација, хипербола, градација 
1 

Прочитајте следећи одломак: 

„Понедељак, увече, 8. новембар 1943. године. Синоћ, док је Ели још била овде, зачуло 
се дуго, снажно звоњење на вратима. Пребледела сам намах – све из страха. Ноћу 
видим себе у тамници, без маме и тате.”  

Наведени одломак је из: 

17. 

 репортаже        путописа        извештаја       дневника       записника   

1 

18. Како називамо синтагматске групе у усменој књижевности као што су „верна љуба” ,  
„рујно вино” , „бритка сабља”?          стални епитет        . 1 

19. Бајка је књижевна врста која постоји: 

 само у народној књижевности 

 само у ауторској (писаној) књижевности 

 и у народној и у ауторској (писаној) књижевности 

1 

20. Стихови „Узљубите љубав млaдићи и девојке љубави прикладни, али право некако и 
незазорно како младићство и девојаштво не бисте повредили”  припадају (наведи име 
аутора и назив дела):       Деспот Стефан ,     . 

       Слово Љубве         . 

1 

21. Препознајте стилске фигуре и означите тачне одговоре: 

„На јави је моја душа богат сељак, весељак.”   

 симбол          метафора 
 

„Ливада крај реке сања”  

 алегорија     персонификација 

1 

Мирослављево јеванђеље је названо по: 22. 

 аутору јеванђеља  

библијској личности  

 преписивачу јеванђеља 

 ономе за кога је преписивано 

1 

Мотив праштања кључни је мотив у следећим епским народним песмама: 

(означите крстићем тачан одговор): 

23. 

 Кнежева вечера 

 Бановић Страхиња 

 Женидба Душанова 

 Мали Радојица 

1 

Смисао народне пословице: Птице се перју, а човјек по бесједи познаје јесте 
(означите крстићем тачан одговор): 

24. 

 Свако о себи казује пуну истину. 

 Оно што човек прича и начин на који прича највише говори о њему самом. 

 Човек се вара да ће о неком говорнику сазнати нешто више на основу његове беседе. 

1 
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Како се зове јунак из Његошевог Горског вијенца који изговара ове стихове? 

 

   „Више жалим пуста џефердара 

   Но да ми је руку окинула! 

   Жâ ми га је кâ јединог сина, 

   жâ ми га је кâ брата роднога” . 

25. 

(уписати одговор)    Вук Мандушић    . 

1 

Означите крстићем испред тачних тврдњи: 26. 

 „Тражим помиловањe”  Десанке Максимовић је збирка родољубивих песама. 

  Павићев „Хазарски речник“  је је роман-лексикон. 

  Станковићева „Коштана”  је трагедија. 

  Камијев „Странац”  је новела. 

  Бекетово дело „Чекајући Годоа”  је драма апсурда. 

1 

Препознајте књижевни лик о којем се говори:  27. 

„Како је могао, кад се растао са Иваном, одједном сасвим заборавити на брата 
Димитрија, кога је јутрос био наумио неизоставно да нађе, па макар се чак и не враћао 
у манастир те ноћи“ . 

 

Књижевни лик је:    АЉОША КАРАМАЗОВ    . 

1 

Наведи име писца који се сматра творцем српске психолошке приповетке. 28. 

Лаза Лазаревић 
1 

Бугарштице су песме дугог стиха. Ова тврдња је: 29. 

 Тачна 

 Нетачна 

 Делимично тачна 

 

(означите крстићем тачан одговор): 

1 

Уметнички и књижевни покрет настао у Паризу као презир према друштвеним 
нормама, и који је његов зачетник, песник Андре Бретон, дефинисао као „чист 
психички аутомтизам”  у којем жели да се изрази било усмено, било писано, било на 
ма који други начин стварно деловање мисли, назива се: 

30. 

 експресионизам 

 футуризам  

 надреализам 

 психизам 

 аутоматизам 

 кубизам 

1 

 

 

 Испит траје 60 минута.  

 Тест прегледао: 

 

 __________________ 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2012/13. ГОДИНЕ 

ТОК 2012. 
Укупан број освојених поена:___________ 

 
„Невестом Јадрана“ , назвао је песник Алекса Шантић, следећи залив: 1. 

 Улцињски 
 Рисански 
 Бококоторски 

 Истарски 
 Дубровачки 
 Сплићански 

1 

Актуелни светски првак у фудбалу је репрезентација: 2 
 Немачке 
 Шпаније  
 Француске  

 Холандије  
 Бразила  
 Грчке 

1 

Заједничка држава-Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, проглашена је: 3 
 28.6.1921.год. 
 9.10.1934.год. 
 6.1.1929.год. 

 1.12.1918.год. 
 28.6.1389.год.  
 21.5.1371.год. 

1 

Хит „Rude Boy“  изводи популарна певачица: 4 
 Лејди Гага 
 Кристина Агилера 
 Бијонс 

 Ријана 
 Џенифер Лопез 
 Шаде 

1 

Слика „Тајна вечера“  је дело чувеног уметника:  5 
 Микеланђела 
 Леонарда Да Винчија 
 Рафаела  

 Монеа 
 Каравађа 
 Сезана 

1 

Пронађите отровну печурку: 6 
 Шампињон  
 Вргањ 
 Тартуф 

 Зелена пупавка 
 Буковача 
 Срндаља 

1 

„Тријумфална капија“  је знаменитост: 7 
 Даблина 
 Мадрида  
 Париза 

 Беча  
 Рима 
 Атине 

1 

Колико је Новак Ђоковић, у досадашњој каријери, освојио гренд-слем титула : 8 
 3 гренд–слем титуле  
 4 гренд–слем титуле 
 5 гренд–слем титула 

 6 гренд–слем титула 
 7 гренд–слем титула 
 2 гренд–слем титуле 

1 

Адолесценција је: 9 
 старачко доба 
 зрело доба 
 детињство 

 младалачко доба 
 пренатани период  
 предшколски период 

1 

Доситеј Обрадовић је 1811.године постао први: 10 
 министар финансија 
 министар правосуђа 
 министар просвете  

 министар енергетике 
 министар вањских послова 
 министар жандармерије 

1 

„Ипак се окреће“ , рекао је: 11 
 Ђ.Бруно 
 Галилеј  
 Архимед 

 И.Њутн 
 Коперник 
 Кеплер 

1 



 2 

На Европском првенству у рукомету које је одржано у Србији, ове године, победила 
је репрезентација: 

12 

 Србије  
 Француске  
 Италије  

 Словеније 
 Хрватске  
 Данске  

1 

Индоленција значи: 13 
 покретљивост 
 активност 
 наглувост 

 заборавност 
 слабовидост  
 равнодушност  

1 

Земље Бенелукса су: 14 
 Енглеска, Француска, Португал 
 Исланд, Финска, Норвешка  
 Шведска, Норвешка, Данска 

 Немачка, Чешка, Пољска 
 Холандија, Белгија, Луксембург  
 Србија, Македонија,Грчка 

1 

Главну мушку улогу у филму „Титаник“  игра: 15 
 Леонардо Ди Каприо 
 Мајкл Даглас 
 Антонио Бандерас 

 Кирк Даглас 
 Џорџ Клуни 
 Бред Пит 

1 

За процес који је неповратан, који се не може вратити на почетно стање, каже се да је: 16 
 ирационалан  
 иреверзибилан  
 ретроактиван  

 ирелевантан  
 асоцијативан 
 асоцијалан 

1 

Драгачевски сабор трубача, традиционално се одржава сваког августа у: 17 
 Краљеву  
 Чачку  
 Тршићу 

 Крушевцу  
 Гучи 
 Смиљану 

1 

Тројански рат се водио због: 18 
 Афродите 
 Симониде 
 Јоване 

 Јелене 
 Пенелопе 
 Атине 

1 

Која WEB адреса је правилно написана? 19 
 http:/www.yahoo.com 
 http://www.yahoo.com 
 ftp://www.yahoo.com 

 http:\\www.yahoo.com 
 http:\www.yahoo.com 
 smtp://www.yahoo.com 

1 

Четири виолинска концерта, познатија под називом „Четири годишња доба“  , дела су 
композитора: 

20 

 Моцарта 
 Хајдна 
 Менделсона 

 Вивалдија 
 Бетовена 
 Равела 

1 

Хало-ефекат је последица деловања: 21 
 стереотипија 
 упрошћавања 
 функционалне генерализације 

 прве импресије 
 расних и полних предрасуда 
 афилијације 

1 

Моћ која се темељи на праву неке особе, прихваћеном од чланова групе, да има над 
њима моћ јесте: 

22 

 моћ присиле 
 референтна моћ 
 моћ награђивања 

 стручњачка моћ 
 легитимна моћ 
 моћ јачега 

1 
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Како се назива најмлађа ера у геолошкој историји земље: 23 
 прекамбријум 
 камбријум 
 мезозоик 

 кенозоик 
 силур 
 девон 

1 

Временска разлика између јулијанског и грегоријанског календара износи: 24 
 13 дана 
 21 дан  
 30 дана  

 81 дан 
 6 месеци 
 9 месеци  

1 

Птица феникс је симбол: 25 
 бесмртности 
 пустошења 
 божанске мудрости 

 бриге за потомство 
 љубоморе 
 себичности 

1 

Торзо је: 26 
 звезда у сазвежђу Велики медвед 
 врста минерала  
 труп без удова 

 штап за мерење дужине 
 погрдна реч 
 скијашка стаза 

1 

Ако је неко ироничан, он је: 27. 
 склон да се шали  
 строг  
 склон да критикује друге  

 подругљив  
 преозбиљан 
 преосетљив 

1 

Наука у којој се прославио научник Макс Планк је: 28. 
 хемија 
 биологија 
 микробиологија  

 медицина 
 психологија  
 физика 

1 

Фреска „Бели анђео“  налази се у манастиру: 29 
 Сопоћани 
 Студеница 
 Манасија 

 Милешева 
 Раваница 
 Високи Дечани 

1 

Избацити групу која не припада скупу: 30 
 породица 
 гомила 
 спортска публика 

 маса 
 позоришна публика 
 руља 

1 

 
Упутсво за решавање тестова:  
 
У кућице испред тачног одговора уписати    
Испит траје 45 минута. 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОДИНЕ
ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Укупан број освојених поена____________
1. Вук Караџић је увео у српску ћирилицу:

Ћ, Ђ, Љ, Њ

Ћ, Љ, Њ, Ј

Ђ, Љ, Ћ, Њ, Ј, Џ

Означите крстићем тачан одговор

1

2. Означите крстићем како се зове предикат који уз свој глаголски део има још неку
именску реч (придев, именицу, заменицу или број)

1сложен глаголски,
прост глаголски,
именски.

3. По месту изговора гласови к, г, х су Задњонепчани (веларни) . 1
4. Подвуците именице у чијој промени нема сибиларизације:

1НОГА, СЕКА, МАЈКА, ЈУНАК, МЕЧКА

5. У следећој реченици подвуците именице у акузативу:

Кроз те прозоре осећам диван ваздух улице и чујем смех и грају. 1

6. Риболовац и преписивање су речи настале (означите крстићем тачан одговор):

1извођењем, слагањем,

комбинованим грађењем.
7. Из реченице Спавајући мирно, Жабац усну необично занимљив сан препишите:

а) придевску синтагму необично занимљив

б) глаголску синтагму спавајући мирно
1

8. Напишите облик другог лица једнине ИМПЕРАТИВА глагола

носити: носи
доћи: дођи
пити: пиј

1

9.
Као врста речи бућ, трас и пљус су: узвици 1

10. Глагол ХОДАТИ по своме виду (трајању) је: несвршен . 1

11. Напишите придеве од наведених именица!
Милош Милошев
Нови Сад новосадски
Љубица Љубичин
људи људски .

1
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12. Архаизми су:
стране речи,
нове речи,
застареле рачи.

Означите крстићем тачан одговор

1

13. Осећа да му све смета.
Подвучена зависна реченица је:

намерна,
последична,
изрична,
условна.

Означите крстићем тачан одговор

1

14. Одредите прецизно врсту следећих заменица:

ТИХ ПРИДЕВСКА ПОКАЗНА

МУ ИМЕНИЧКА ЛИЧНА
1

15. Напишите правописно правилно следећу реченицу: Професор је говоријо: децо на

свом путу око сунца земља се у једном тренутку нађе између сунца и месеца.

Професор је говорио: „Децо, на свом путу око Сунца (,) Земља се у једном тренутку
нађе између Сунца и Месеца“.

1

16. Енкиду и Гилгамеш су јунаци једног спева из сумерскео-вавилонске књижевности.

Који је то еп? Еп о Гилгамешу . 1

17.
Хомеров еп  ИЛИЈАДА опева рат два народа . Који су то народи?

Тројанци и Ахејци . 1

18. Монахиња Јефимија је  ПОХВАЛУ КНЕЗУ ЛАЗАРУ

написала на пергаменту
Исклесала на камену
Извезла на свили

Означите крстићем тачан одговор

1

19. Доситеј Обрадовић се у  ПИСМУ ХАРАЛАМПИЈУ  залаже за:

Шкловање мушке деце
За школовање и мушке и женске деце
За штампање књига на српском језику
За развој пољопривреде и сточарства у Србији

Означите крстићем тачан одговор

1

20.
СОНЕТ је песничка врста која има четири строфе . Колико  стихова има у свакој

строфи сонета?  У првој 4 у другој 4 у трећој 3 и у четвртој 3 . 1
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21. Кад за човека који претерано пије кажемо да „воли капљицу“ употребили смо једну

стилску фигуру. Наведи назив те фигуре. Еуфемизам . 1

22. У народној књижевности често се користи једна стилска фигура  која обично почиње
питањима . На пример : „Шта се бијели у гори зеленој / ил је снијег ил су
лабудови“...Како се зове та стилска фигура ? Словенска антитеза       .
__________________________________________________________________

1

23. Књижевни договор из 1850. године потисан је у

Пешти
Братислави
Бечу

Означите крстићем тачан одговор

1

24. Наведи наслов бар једне песме Јована Дучића коју сте учили у школи.

Јабланови, Сунцокрети             . 1

25. За једног српског писца се каже да је творац српске психолошке приповетке. Који је
то писац?

Лаза Лазаревић
Милован Глишић
Јанко Веселиновић

Означите крстићем тачан одговор

1

26.
Роман у стиховима ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН  написао је познати руски писац. Наведи
његово име: А.С. Пушкин              . 1

27. Од наведених ликова издвој само оне који су из ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА Петра
Петровића  Његоша. (Означите крстићем тачнe одговорe)

Игуман Стефан Вук Драшковић
Вујица Вулићевић Дејан Вук Станковић
Вук Мандушић Кнез Роган

1

28. Да би се ваљано разумео роман СТРАНАЦ  Албера Камија  потребно је прочитати
још једну његову књигу. Како се зове та књига? Мит о Сизифу          . 1

29. Радња Андрићевог роман ПРОКЛЕТА АВЛИЈА  одвија се у

Мензулани
Кафани
Затвору

Означите крстићем тачан одговор

1

30. Роман ХАЗАРСКИ РЕЧНИК , по тврђењу аутора,  припада посебној врсти романа.
Како се зове такав роман?

Роман укрштеница
Роман лексикон
Роман клепсидра

Означите крстићем тачан одговор

1

Испит траје 60 минута



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОДИНЕ

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2013)
(први уписни рок)

Укупан број освојених поена:___________

1. „Месечева соната“ је дело композитора: 1
Моцарта
Бетовена
Чајковског

Баха
Хајдна
Равела

2 Чувену „малу црну хаљину“, лансирао је модни креатор: 1
Ив Сент Лоран
Донатела Версаће
Жан Пол Готје

Коко Шанел
Луј Витон
Верица Ракочевић

3 Биљне и животињске врсте које насељавају ограничену територију, називају се: 1
водене врсте
врсте угрожене ловом
копнене врсте

бесполне врсте
ендемске врсте
епидемијске врсте

4 Вероватноћа да се у једном бацању коцке појави број 2 или број 3, износи: 1
1/6
1/3
0,5

2/3
3/2
1/4

5 Акрофобија је страх од: 1
воде
висине
затвореног простора

смрти
странаца
ватре

6 Европска унија настала је Уговором потписаним у: 1
Франкфурту
Берлину
Мастрихту

Луксембургу
Бриселу
Хагу

7 Облик олигархијске владавине у коме је власт централизована на узак број људи који
се од остатка становништва разликују по високом матерјалном богатству које није
повезано са племенитим пореклом, заслугама у рату или неким сличним факторима,
назива се:

1

теократија
плутократија
тимократија

аристократија
охлократија
меритократија

8 „Биатлон“ је комбинација спортова: 1
трчање и бициклизам
скијање и скакање
скијашко трчање и стрељаштво

пливање и бициклизам
одбојка и тенис
трчање и скакање

9 „Милански едикт“ донео је Цар Константин: 1
476.год.
313.год.
330.год.

1054.год.
2013.год.
1523.год.

10 Домска педагогија проучава: 1
рад домова културе
васпитно-образовни рад у домовима
домску хигијену

рад у старачким домовима
рад у домовима здравља
покрет горана



11 Социологија је наука о: 1
васпитању
образовању одраслих
друштву

настави
управљању
психичким поремећајима

12 Валета је главни град: 1
Француске
Малте
Шпаније

Марока
Египта
Туниса

13 Гулаш, токањ, пeркелт и паприкаш, специјалитети су: 1
шпанске кухиње
мађарске кухиње
турске кухиње

мексичке кухиње
италијанске кухиње
француске кухиње

14 „Бољшој театар“ налази се у: 1
Москви
Санкт Петербургу
Лењинграду

Кијеву
Бакуу
Букурешту

15 Пренатални период у онтогенетском развоју човека, траје просечно: 1
7 дана
15 дана
30 дана

280 дана
360 дана
1500 дана

16 Актуелни министар регионалног развоја и локалне самоуправе је: 1
Сузана Грубјешић
Млађан Динкић
Верица Калановић

Милутин Мркоњић
Жарко Обрадовић
Алиса Марић

17 Главну мушку улогу у филму „Блистави ум“ игра: 1
Колин Фарел
Морган Фримен
Расел Кроу

Дастин Хофман
Џорџ Клуни
Том Круз

18 Реакција између једне базе и једне киселине, назива се: 1
редукција
оксидација
адиција

неутрализација
полимеризација
ресорпција

19 Најстарија дневна новина «Политика» почела је да излази: 1
1900.год.
1904.год.
1903.год.

1914.год.
1927.год.
1959.год.

20 Актуелни шампион света у Формули 1 је: 1
Луис Хамилтон
Кими Раиконен
Герхард Бергер

Фелипе Маса
Себастијан Фетел
Фернандо Алонсо

21 Рељефни облик испуњен водом, чије је дно испод, а површина воде изнад нивоа
светског мора, назива се:

1

криптодепресија
шпиља
криптоилузија

аутодеструкција
земљишна амплитуда
гејзир

22 Скрупулозна особа: 1
је обзирна
је свадљива
прави скоруп

је скромна
је сиромашна
пати од скорбута



23 Аутор познате слике „Сеоба Срба“ је: 1
Паја Јовановић
Урош Предић
Милена Павловић Барили

Милић од Мачве
Стојан Аралица
Сава Шумановић

24 У филму „Лајање на звезде“, главну женску улогу игра: 1
Слобода Мићаловић-Ћетковић
Наташа Шолак-Тапушковић
Љубинка Кларић

Паулина Манов
Светлана Бојковић
Ана Сакић

25 Програм за прегледање Web страница (Web Browser) je: 1
Internet Explorer
Google search
Wikipedia

Yahoo search
Outlook Express
Mozilla Thunderbird

26 На острву Мурано, у близини Венеције, производи се: 1
вино
стакло
чипка

свила
виски
дечје играчке

27. Чувена „Сахер торта“ долази нам из: 1
Србије
Немачке
Чешке

Мађарске
Аустрије
Пољске

28. Хит „Diamonds“ изводи популарна певачица: 1
Бијонсе
Кристина Агилера
Ријана

Лејди Гага
Кети Пери
Мадона

29 Овогодишњи првак Европе у ватерполу је екипа: 1
Црвене звезде
Партизана
Југа

Про Река
Барселонете
Војводине

30 Антони Гауди, био је познати шпански: 1
лекар
архитекта
адвокат

писац
композитор
сликар

Упутсво за решавање тестова:

У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком.
Испит траје 45 минута.
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2013/14 ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ-септембар 
 

Укупан број освојених поена____________ 
 

1. Расправу О писменима написао је (означите крстићем тачан одговор):  

 Црноризац Храбар  

 цар Душан 

 Јован Рајић 

1 

2. Вуку Караџићу је при изради Српског рјечника из 1818. године помагао (означите 
крстићем тачан одговор): 

 Ђуро Даничић 

 Јакоб Грим 

 Јернеј Копитар 

3. По месту изговора гласови п, б, м, ф, в су   ___уснени_____________________ . 1 

4. У реченици Све што има није ни ђедовина ни очевина у дијалектизму је извршена 
гласовна промена која се назива: ___________јотовање_______________________ 1 

5. У следећој реченици подвуците све атрибуте:  

Застао је пред једном Предићевом сликом необичне лепоте. 
1 

6. У речи ИЗБИРАЧИЦА корен  речи је(означите крстићем тачан одговор): 

избира 

 бир 

 бирачица 

1 

7. У наведеној реченици подвуците субјекатски скуп речи (субјекатску синтагму): 

Брезовом брезом је шушкало и шврљало јесење јутро огрнуто прохладном сенком. 1 

8. Јутрос је дошао с пута. 

Наведите у којем падежу је подвучени облик именице: __генитив_________________ 
1 

9. Напишите облик футура II за треће лице једнине женског рода од глагола прећи!  
_____________буде прешла_________________ 

1 

10. У следећој реченици подвуците  повратни глагол: 

Јасна воли свог пса, а боји се Марковог. 
1 

11. Одредите врсте речи! 

НАПРЕД ___прилог___________ 

НАПРЕДАК ____именица______ 

НАПРЕДАН ____придев________ 

НАПРЕДУЈУ ___глагол_________ 

1 



 

2 
 

12. Наведите синониме домаћег порекла уз позајмљенице:  

а) компјутер ___рачунар________,  

б) комшија ____сусед___________ . 
1 

13. Подвучена зависна реченица у примеру: 
Много смо путовали и видели где људи живе. Зове се: ___изрична______. 1 

14. Напишите облик суперлатива придева јефтин! _______најјефтинији____ . 1 

15. Подвуците деминутиве: ДАШАК, УЛАЗ, УЛАЗАК, ДАШЧИЦА 1 

16. Књижевно-научне врсте су  

 мемоари 

 биографија 

 дневник 

 поема 
(означите крстићем тачан одговор) 

1 

17. Подвуците врсте средњовековне књижевности. 
ХАГИОГРАФИЈА, РОМАНСА, АКРОСТИХ, АПОКРИФ 1 

18. Дистих је стих (означите крстићем тачан одговор): 

 Строфа од 2 стиха 

 Строфа од 3 стиха 

 Строфа од 4 стиха 
 

1 

19. Вук Караџић је наше народне песме поделио на   __Мушке и женске 
1 

20. Означите крстићем дела која су по жанру комедије:  

 КИР ЈАЊА,  

 АНТИГОНА,  

 ГОСПОЂИЦА,  

 ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
 

1 

21. У наведеној песми понавља се иста реч на почетку више узастопних стихова: 
Гробље ј҆ земља ком се ходи; 
Гробље ј҆ вода ком се броди; 
Гробље врти и градине: 
Гробље брда и долине. 
 
Овај лирски паралелизам се зове: 

 епифора 

 анафора 

 Метафора 
(означите крстићем тачан одговор) 

1 
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22. Песме Јутутутунска јухахаха и Јутутунска народна химна написао је:  

______________ Ј.Ј. Змај ________________ 1 

23. Пажљиво прочитајте следећи текст. 
Заљубљени и храбри витез који се, између осталог, бори и са ветрењачама 
и његов пратилац Санчо Панса главни су јунаци једног романа. 

Наведи  наслов романа ________ Дон Кихот _______________ 

и име писца__________________ Сервантес ________________ 

1 

24. Аутор песме СВЕТЛИ ГРОБОВИ је . 

 Војислав Илић 

 Ђура Јакшић 

 Јован Јовановић Змај 
(означите крстићем тачан одговор) 

1 

25. Приповедачко дело Милована Глишића  припада једном правцу. 

Наведи назив тог правца________ Реализам ______________ 
1 

26. Наведи имена бар два лика из романа БАКОЊА ФРА БРНЕ 

Бакоња, Кушмељ, Осињача, Наћвар 
1 

27 Милош Црњански се сматра творцем  

 зенитизма 

 суматраизма 

 Надреализма  
(означите крстићем тачан одговор) 

1 

28. Означите крстићем, ликове из романа СЕОБЕ Милоша Црњанског. 

 Вук Исакович,  

 Аранђел Петровић, 

 Аранђел Исакович, 

 Милица Стојадиновић Српкиња 
 

1 

29. Поред наслова наведених дела упишите имена њихових писаца. 

ХАЗАРСКИ РЕЧНИК ____ М. Павић ________________________ 

ЛЕЛЕЈСКА ГОРА________ М. Лалић ________________________ 

БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ __ Б. Ћопић _______________________ 
 

1 

30. Поезија Јована Дучића била је намењена : 

 широком кругу читалаца 

 бираним читаоцима 

 деци 
(означите крстићем тачан одговор) 

1 

 
Испит траје 60 минута. 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2013)  
(други уписни рок) 

Укупан број освојених поена:___________ 
  
 
 

Корени педагогије као науке о васпитању и образовању, налазе се у: 1. 
 психологији 
 андрагогији 
 геологији 

 филозофији 
 социологији 
 ембриологији 

1 

Чувено дело „Држава“  написао је старогрчки филозоф и беседник: 2 
 Кант 
 Хипократ 
 Платон 

 Фројд  
 Гете 
 Питагора 

1 

Број хромозома у телесној ћелији генетски нормалног човека је: 3 
 22 
 44 
 46   

 23 
 45 
 47 

1 

Јединица SI система којом се изражава активност радиоактивног извора је: 4 
 греј 
 волт 
 бекерел 

 ват 
 тесла 
 ом 

1 

Прво место у трци на 100 метара, на Светском првенству у атлетици, у Москви, 
2013.године, освојио је атлетичар: 

5 

 Морис Грин 
 Јусеин Болт 
 Емир Бекрић 

 Донован Бејли 
 Џастин Петли 
 Асафа Пауел 

1 

Уласком Хрватске, Европска Унија сада има:  6 
 5 чланица 
 28 чланица 
 56 чланица 

 105 чланица 
 250 чланица 
 320 чланица 

1 

Пораст општег нивоа цена назива се: 7 
 дефлација 
 консензус 
 инфлација 

 акција 
 дератизација 
 реакција 

1 

Највиши врх у Србији је: 8 
 Врања Стена  
 Шиљак 
 Велика Ђулица 

 Торник 
 Ђеравица 
 Црвени Чот 

1 

„Милански едикт“  донео је Цар Константин:  9 
 476.год. 
 313.год. 
 330.год. 

 1054.год. 
 2013.год.  
 1523.год. 

1 

Васпитање у породици проучава: 10 
 предшколска педагогија 
 методика 
 дидактика  

 специјална педагогија 
 педагогија слободног времена 
 породична педагогија  

1 



 2 

Наука о псима је: 11 
 кинологија 
 хиромантија 
 морфологија 

 етнологија 
 биологија 
 агрономија 

1 

Ко је разрешио Гордијев чвор? 12 
 Цезар   
 Колумбо 
 Афродита 

 Александар Македонски 
 Атила  
 Клеопатра 

1 

Марципан маса за колаче прави се од: 13 
 ораха 
 лешника 
 бадема  

 сувог грожђа  
 кекса 
 индијског ораха   

1 

Главну мушку улогу у филму „Титаник“  игра:  14 
 Колин Фарел 
 Брус Вилис 
 Бред Пит  

 Том Круз 
 Џорџ Клуни 
 Леонардо Ди Каприо 

1 

Хормон инсулин се синтетише у: 15 
 штитној жлезди 
 параштитној жлезди  
 хипофизи 

 панкреасу 
 надбубрежним жлездама 
 гонадама 

1 

Један од симптома психичког поремећаја хипохондрије  је : 16 
 страх од болести 
 страх од затвореног простора 
 страх од летења  

 страх од воде 
 страх од висине 
 страх од брзине 

1 

„Пирова победа“  значи: 17 
 убедљива победа 
 лако остварена победа  
 мудра одлука  

 победа најбољих 
 победа уз жртве 
 победа на поене 

1 

Најпознатији Сабор трубача у Србији одржава се у: 18 
 Вршцу 
 Гучи 
 Лесковцу 

 Врању 
 Врњачкој Бањи 
 Жупи 

1 

Коштана срж производи: 19 
 сиву масу 
 белу масу 
 нервне ћелије 

 хормоне 
 калцитонин 
 крвне ћелије 

1 

Енологија је наука : 20 
 о лепом 
 о звуку 
 о топлоти 

 о вину 
 о народима 
 о рудама 

1 

Недовршени музички комад „Реквијем“ , компоновао је: 21 
 Волфанг Амадеус Моцарт 
 Јохан Себастијан Бах 
 Франц Лист 

 Лудвиг Ван Бетовен 
 Фредерик Шопен 
 Петар Иљич Чајковски 

1 

Процес непосредног уживљавања у емоционална стања, мишљења и понашања 
других људи назива се: 

22 

 сублимација  
 емпатија 
 антипатија  

 регресија 
 фрустрација 
 компетенција 

1 



 3 

Позната Рембрантова слика “ФЛОРА”  налази се у:  23 
 Тејт Галерији  
 Лувру  
 Ермитажу  

 Уметничком музеју Филаделфије 
 Метрополитену  
 Уметничком институту у Чикагу  

1 

Педијатрија је грана медицине која се бави лечењем: 24 
 старих особа 
 особа оштећеног слуха  
 слепих особа  

 зрелих особа  
 деликвентних особа  
 деце и младих 

1 

Хит сингл „ I will always love you“  изводи популарна певачица:  25 
 Јелена Томашевић 
 Витни Хјустон 
 Лејди Гага 

 Барбара Стрејсенд  
 Александра Радовић  
 Риана  

1 

Особа чија су осећања интензивна и дуготрајна и код које  преовладава осећање туге 
и  забринутости, по темпераменту је: 

26 

 флегматик 
 меланхолик  
 алкохолик 

 предузимљива особа 
 весела особа 
 ригидан тип 

1 

Најдужа река у Србији је: 27. 
 Сава 
 Нишава 
 Дрина  

 Ибар  
 Дунав 
 Велика Морава 

1 

Црква светог Првомученика Стефана, познатија као Црква Лазарица, у Крушевцу, 
саграђена је у: 

28. 

 X  веку 
 XII веку 
 XIV веку 

 XVI  веку 
 XVIII веку 
 XX  веку 

1 

У новој, реконструисаној Влади Републике Србије, министар просвете, науке и 
технолошког развоја је: 

29 

 Иван Тасовац 
 Томислав Јовановић 
 Лазар Крстић 

 Вања Удовичић 
 Александар Вулин 
 Саша Радуловић 

1 

Aпликација која корисницима интернета омогућава видео конференцију назива се: 30 
 e-mail 
 utorrent 
 Telnet 

 Skype 
 Hiperlink 
 Internet forum 

1 

 
Упутсво за решавање тестова:  
 
У кућице испред тачног одговора уписати X. 
Испит траје 45 минута. 
 
 
 
 
 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ЈУНСКИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 

Укупан број освојених поена____________ 
 

1. Први књижевни језик Словена зове се: 

 прасловенски, 

 старословенски, 

 српскословенски. 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

2. Најчешћа синтаксичка функција именице у номинативу је:  

1 
 субјекат, 

 објекат,  

 атрибут. 

Означите крстићем тачан одговор 

3. По месту изговора гласови л, р, н су   надзубни (алвеоларни) 
1 

4. Поред наведених речи напишите које гласовне промене су извршене: 

1 ИШЧУПАТИ једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту 
творбе 

ПОТПИСАТИ једначење сугласника по звучности 

5. У којем падежу је подвучена именица: 

Иван је сео за сто.   У акузативу 1 

6. Смешак и дашак су речи настале (означите крстићем тачан одговор): 

1 
 извођењем,  

 слагањем, 

 комбинованим грађењем. 

7. У реченици Тај цртеж је врло леп подвучена синтагма је: 

 именичка, 

 прилошка, 

 придевска. 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

8. Напишите облик тећег лица множине ПЛУСКВАМПЕРФЕКТА глагола 

носити:  бејаху (беху) носили, су били носили 1 

9. У којој од наведених реченица је реч ДУЖ променљива: 

 Шетали су дуж обале. 

 Нацртао сам дуж. 

 Дуж целога пута причао ми је о мајци. 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

10. Подвуците праве повратне глаголе: НАСМЕЈАТИ СЕ, КРЕТАТИ СЕ, ЧУВАТИ СЕ, 
ОБУВАТИ СЕ. 1 



11. Изненађени младић нагло устукну кад из чаробне лампе излете необичан дух. 
 

У наведеној реченици подвуците прилошку одредбу за место! 
1 

12. Речи фудбал, имиџ, тинејџер у српски језик су ушле из: 

 немачког језика, 

 енглеског језика, 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

13. Сунце се помаљало иза планинске косе када је деда оштрио своју косу. 

Подвучена зависна реченица је: 

 намерна, 

 временска, 

 изрична, 

 условна. 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

14. У реченици Купио јој је цвеће да би је обрадовао налазимо: 

 једну заменицу, 

 две заменице, 

 три заменице. 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

15. По говорној улози реченица Сава ме је питао да ли сам се спремио је: 

 упитна, 

 обавештајна, 

 жељна. 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

16. У сумерском епу, Епу о Гилгамешу, главни јунак покушава да пронађе тајну: 

 вечног живота 

 вечне младости 

 вечне лепоте 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

17. Допуните исказе тако да буду тачни. 

О животу Исуса Христа, као и о његовом учењу, беседама и чудима говоре четири 

дела једног која припадају посебној врсти хришћанских списа који се називају 

ЈЕВАНЂЕЉА. Они припадају оном делу Библије који називамо НОВИ ЗАВЕТ. 

1 

18. Како се зову најпознатији биографи св. Саве?  

 Доментијан   

 Теодосије   

 Симеон    

 Ћирило 
Означите крстићем тачне одговорe 

1 



19. У „Паклу“  Дантеa Алигијерија као водич песнику појављује се један римски песник: 
 Хорације  

 Овидије 

 Вергилије 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

20. Вук Караџић је српске народне приповетке поделио на: 

 историјске и лирске 

 озбиљне и шаљиве 

 мушке и женске 

 јуначке и мисаоне 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

21. Ликови Чеховљеве драме „Ујка Вања“, представници некадашње руске интелигенције, 
смештени су у једној далекој провинцијској забити где су озлојеђени и несрећни јер су: 

 промашили пут 

 промашили животe  

 промашили време поласка воза  
Означите крстићем тачан одговор 

1 

22. У роману „Старац и море“  Ернста Хемингвеја, главни јунак, старац Сантјаго ел 
Кампсон ступа у борбу са: 

 ајкулама 

 пиратима 

 сопственом старачком немоћи 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

23. Приповедач који све зна о ликовима и догађајима о којима се приповеда, али који не 
припада свету  којем приповеда, није ни учесник ни сведок догађаја о којима се 
говори назива се: 

 свезнајући приповедач 

 непоуздани приповедач 

 аутор 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

24. У поље поред елемената драмске композиције упишите бројеве од 1 до 5 тако да 
добијете редослед њиховог појављивања у класичном типу драме. 

Заплет__2__, перипетија__4__, кулминација___3__, расплет__5__, експозиција__1__ . 
1 

25. Збирка приповедака „Башта сљезове боје“  дело је једног нашег писца, по чијем имену 
је назван и мост у Београду са којег је скочио извршивши самоубиство.  

 Бранка Радичевића 

 Бранка Миљковића 

 Бранка Ћопића 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

 



26. Народна бајка је прозна врста: 
 у којој доминирају чудесни и натприродни чиниоци 

 у којој не постоји временска и просторна локализованост 

 са наглашеном усмереношћу према реалном свету 

 у којој ликови не могу доживљавати метаморфозе 

 

Означите крстићем тачне одговорe 

1 

27. У исказима Рекао је то хиљаду пута и Мањи је од макова зрна запажа се стилска 
фигура: 

 ономатопеја  

 метафора  

 хипербола 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

28. Цезура је: 

 забрана писања појединим писцима који у својим делима крше моралне, културне, 
друштвене и религиозне норме 
 пауза у стиху  

 врста јапанске идиличне поезије у којој доминирају мотиви цвећа 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

29. Унутрашњи монолог је: 

 монолог који једна личност изговара искључиво у затвореном простору, сакривена 
од осталих учесника драмске радње 

 приповедање у првом у лицу 

 поступак у модерном роману којим се прате јунакови подсвесни мисаони процеси 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

30. Означите називе књижевних праваца који су претходили симболизму: 

 романтизам 

 футуризам 

 дадаизам 

 натурализам 

 класицизам 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

 
Испит се ради самостално 60 минута. 

 
 



 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2014)  
(први уписни рок) 

 
 

Укупан број освојених поена:___________ 
 

1. Инклузија значи: 1 

 искључивање 

 одбацивање 

 укључивање 

 одмеравање 

 процењивање 

 закључивање 

2 Први министар просвете у Србији, био је: 1 

 Вук Караџић 

 Јован Јовановић Змај 

 Коста Вујић 

 Јован Цвијић  

 Доситеј Обрадовић 

 Мика Петровић Алас 

3 Анемофобија је страх од: 1 

 непознатих лица 

 висине  

 болести   

 ветра 

 затвореног простора 

 буба  

4 Вероватноћа да се у једном бацању коцке појави број 5 или број 6 износи: 1 

 1/6 

 1/3 

 0,5 

 2/3 

 3/2 

 1/4 

5 У Шервудској шуми крио се: 1 

 Хајдук Станко 

 Тимоти Џ. Бајфорд 

 Робин Худ 

 Џон Белами 

 Петар Пан 

 ниједан од наведених 

6 Црква у Крушевцу, позната као Црква Лазарица, назива се: 1 

 Ђурђеви ступови 

 Црква Стефана Првовенчаног 

 Црква свете Тројице 

 Црква светог Саве 

 Црква светог Првомученика Стефана 

 Црква лозе Немањића 

7 Реч „анексија“  значи: 1 

 капитулација 

 одузимање 

 ослобађање  

 припајање 

 искључивање 

 окупација 

8 Балет „Лабудово језеро“  компоновао је: 1 

 Јохан Себастијан Бах  
 Петар Иљич Чајковски 

 Антонио Вивалди 

 Стеван Стојановић Мокрањац 
 Жорж Бизе 

 Франц Лист 



 

9 Пронађите сликара:  1 

 Енрико Карузо 

 Клинт Иствуд 

 Франциско Гоја 

 Америго Веспучи  

 Хуан Мануел Фанђо  

 Пако де Лусија 

10 Хит „Single lady“  изводи популарна певачица: 1 

 Ријана 

 Лејди Гага 

 Кети Пери  

 Бијонсе 

 Мајли Сајрус 

 Мадона  

11 Глумац Милош Биковић није глумио у филму/серији: 1 

 Монтевидео видимо се  

 Шешир професора Косте Вујића 

 Стижу долари 

 Парада 

 Самац у браку 

 ниједно од наведених 

12 Модна марка „Луј Витон“  најпознатија је по: 1 

 накиту 

 наочарима за сунце 

 парфемима 

 женским торбама 

 купаћим костимима  

 спортској опреми 

13 Десерт „ јабуке у шлафроку“  прави се тако што се јабуке :  1 

 похују 
 пеку 

 фламбирају 

 шпикују  
 карамелизују 

 динстају    

14 Наша атлетичарка која је на Светском првенству у Москви (2013.године) освојила 
бронзану медаљу, у  скоку у даљ, је:  

1 

 Ивана Максимовић 
 Милица Мандић 

 Јелена Јанковић  

 Нађа Хигл 
 Ивана Шпановић 

 Јасна Шекарић 

15 Алфред Нобел, по коме је установљена награда која се сваке године додељује за 
највећа достигнућа у науци, био је: 

1 

 лекар 
 хемичар  

 физичар 

 књижевник 
 психолог 

 ботаничар 

16 Број 100 писан римским бројевима је: 1 

 L 
 M 

 D  

 C 
 I 

 X 

17 Актуелни министар културе и информисања у Влади Републике Србије је: 1 

 Срђан Драгојевић 
 Иван Тасовац  

 Кори Удовички   

 Јоргованка Табаковић 
 Срђан Вербић 

 Небојша Брадић 



 

18 У филму о принцези Грејс Кели,  насловну улогу игра: 1 

 Елизабет Харли 

 Никол Кидман 

 Анђелина Џоли 

 Сара Џесика Паркер 

 Камерон Дијаз  

 Мила Јововић 

19  Фрустрација је: 1 

 конфликт противречних мотива 
 осујећење 

 регресивно реаговање 

 повећана вулнерабилност 
 асертивност 

 конфликт двоструког привлачења 

20 Наука која изучава материјалне остатке, тј. све уочљиве трагове људских делатности 
ради упознавања њихове садржине у одређеном времену и простору, назива се: 

1 

 геологија 
 палеонтологија 

 антропологија 

 историографија 
 археологија 

 етнологија 

21 Fr  Фронтмен групе The Rolling Stones  je: 1 

 Мик Џегер 
 Курт Кобеин 

 Боб Дилан 

 Роџерс Вотерс 
 Роби Вилијамс 

 Хулио Инглесијас 

22 Са колико фигура се игра шах? 1 

 30 
 64 

 32 

 28 
 38 

 39 

23 Кефир потиче са: 1 

 Пелопонеза 
 Кавказа 

 Килиманџара 

 Тибета 
 Олимпа 

 Урала 

24 Која држава се раније звала Бурма? 1 

 Камбоџа 
 Мијанмар  

 Тајланд 

 Пакистан 
 Лаос 

 Бразил  

25 Финале Светског првенства у фудбалу (Бразил, 2014.године) одиграће се на стадиону: 1 

 Арена Коринтијанс 

 Арена Фонте Нова 

 Маракана 

 Кастелао 

 Мане Гаринча  

 Арена Амазонија 

26 Дани комедије одржавају се у: 1 

 Београду 
 Јагодини 

 Краљеву 

 Неготину 
 Врњачкој Бањи 

 Арађеловцу 



 

27. Филм „Монтевидео Бог те видео“  режирао је: 1 

 Љубиша Самарџић 

 Срђан Драгојевић 

 Никола Којо 

 Дарко Бајић 

 Драган Бјелогрлић 

 Арманд Асанте 

28. Бежично повезивање рачунара са неким периферним уређајем (штампачем, мишом) 
омогућава: 

1 

 bluetooth 

 touch screen 

 USB кабал 

 CD 

 floppy disc  

 ниједно од наведених 

29 Седиште Европске комисије и Савета Европске Уније је у: 1 

 Барселони 
 Бриселу 

 Будимпешти 

 Амстердаму 
 Хагу 

 Хамбургу 

30 Ђавоља варош је ретки природни феномен који се налази на планини: 1 

 Златибор 
 Тара 

 Рудник 

 Ртањ 
 Радан 

 Стара планина 
 
Упутсво за решавање тестова:  
 
У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 
Испит траје 45 минута. 
 
 
 
 
 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ- други рок 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 

Укупан број освојених поена____________ 
 

1. 

Вук Караџић је објавио прво издање Српског рјечника: 

 1818, 

 1852, 

 1856. 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

2. 

Најчешћа синтаксичка функција именице у номинативу је:  

 субјекат, 

 објекат,  

 атрибут. 

1 

3. По месту изговора гласови к, г, х су   задњонепчани . 1 

4. 

Поред наведених речи напишите које гласовне промене су извршене: 

ИШЧУПАТИ  _једначење сугласника по звучности, једначење по месту творбе 

ПОТПИСАТИ      једначење сугласника по звучности 
1 

5. 
У којем падежу је подвучена именица: 

Иван је сео за сто.      акузатив 1 

6. 

Смешак и дашак су речи настале (означите крстићем тачан одговор): 

1  извођењем,  

 слагањем, 

 комбинованим грађењем. 

7. 

У реченици Тај цртеж је врло леп подвучена синтагма је: 

 именичка, 

 прилошка, 

 придевска. 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

8. 
Напишите како гласи ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ од глагола причати:    

         Причајући      . 
1 

9. 

Реч НЕКАД је: 

 прилог,                 предлог,                    придев. 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

10. 
Подвуците праве повратне глаголе: НАСМЕЈАТИ СЕ, КРЕТАТИ СЕ, ЧУВАТИ СЕ, 

ОБУВАТИ СЕ. 
1 

11. 
Изненађени младић нагло устукну кад из чаробне лампе излете необичан дух. 

 
У наведеној реченици подвуците прилошку одредбу за место! 

1 



12. 

Речи фудбал, имиџ, тинејџер у српски језик су ушле из: 

 немачког језика, 

 енглеског језика, 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

13. 

Сунце се помаљало иза планинске косе када је деда оштрио своју косу. 

Подвучена зависна реченица је: 

 намерна, 

 временска, 

 изрична, 

 условна. 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

14. 
У реченици Купио јој је цвеће да би је обрадовао налазимо: 

 једну заменицу,             две заменице,             три заменице. 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

15. 

У којој од наведених реченица је правилно употребљена заменица ништа : 

 Расправљали су се око ничега. 

 Расправљали су се ниоко чега. 

 Расправљали су се ни око чега. 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

16 

У сумерском епу, Епу о Гилгамешу, главни јунак покушава да пронађе тајну: 

 вечног живота 

 вечне младости`` 

 вечне лепоте 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

17 

Допуните исказе тако да буду тачни. 
О животу Исуса Христа, као и о његовом учењу, беседама и чудима говоре четири 
дела једног која припадају посебној врсти хришћанских списа који се називају         
Јеванђеља    . Они припадају оном делу Библије који називамо  Нови Завет  . 

1 

18 

Како се зову најпознатији биографи св. Саве? 

 Доментијан,            Теодосије,           Симеон,             Ћирило 
 

Означите крстићем тачне одговоре 

1 

19 

Наведите три комедије Бранислава Нушића. 

Сумњиво лице, Народни посланик, Госпођа министарка, Ожалошћена породица, 
Свет, Пут око света, Мистер долар, Покојник, Протекција, Др 

1 

20 

Вук Караџић је српске народне приповетке поделио на: 

 историјске и лирске 

 озбиљне и шаљиве 

 мушке и женске 

 јуначке и мисаоне 
Означите крстићем тачан одговор  

1 



21 
Наведите три књижевна рода. 

  Лирски    ,    Епски     ,     Драмски  . 1 

22 

У Андрићевој приповеци Проклета авлија радња се одиграва у: 

 кафани,              на тргу,             у затвору 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

23 

Приповедач који све зна о ликовима и догађајима о којима се приповеда, али који не 
припада свету  којем приповеда, није ни учесник ни сведок догађаја о којима се 
говори назива се: 

 свезнајући приповедач,            непоуздани приповедач,                 аутор 
 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

24 

Књижевност за децу је: 

 књижевност писана за децу 

 књижевност о деци 

 књижевност коју пишу деца 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

25 

Збирка песама „Башта сљезове боје“  дело је једног нашег писца, по чијем имену је 
назван и мост у Београду са којег је скочио извршивши самоубиство.  

 Бранка Радичевића,             Бранка Миљковића,             Бранка Ћопића 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

26 

Народна бајка је прозна врста: 

 у којој доминирају чудесни и натприродни чиниоци 

 у којој не постоји временска и просторна локализованост 

 са наглашеном усмереношћу према реалном свету 

 у којој ликови не могу доживљавати метаморфозе 
Означите крстићем тачне одговоре. 

1 

27 

У исказима Рекао је то хиљаду пута и Мањи је од макова зрна запажа се стилска 
фигура: 

 ономатопеја,             метафора,               хипербола  
Означите крстићем тачан одговор 

1 

28 

Цезура је: 

 забрана писања појединим писцима који у својим делима крше моралне, културне, 
друштвене и религиозне норме 

 врста јапанске идиличне поезије у којој доминирају мотиви цвећа 

 пауза у стиху  
Означите крстићем тачан одговор 

1 

29 
Рани јади, Енциклопедија мртвих, Гробница за Бориса Давидовича дела су домаћег 
писца постмодернистичке књижевности који се зове    Данило Киш   . 1 

30 
Подвуци називе књижевних праваца који су претходили симболизму: 
романтизам, футуризам, дадаизам, натурализам, класицизам  
 

1 

 
 
Испит се ради 60 минута, без литературе. 



 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2014)  
(други уписни рок) 

 
Укупан број освојених поена:___________ 

 

1. Заједничка држава Срба, Хрвата и Словенаца проглашена је: 1 

 01.12.1920. год. 
 01.12.1918. год. 

 28.06.1921. год. 

 11.11.1918. год. 
 28.06.1920. год. 

 07.07.1907. год. 

2 На овогодишњем Светском првенству у фудбалу, титулу светског првака освојила је 
репрезентација: 

1 

 Бразила 
 Холандије 

 Немачке 

 Аргентине  
 Уругваја 

 Мексика 

3 Познати оперски певач Карузо, звао се: 1 

 Енрико 
 Сантјаго  

 Хулио  

 Хуан 
 Дијего 

 Антонио  

4 Какав је човек самарићанин? 1 

 плашљив 
 лакомислен 

 милосрдан 

 несрећан 
 нервозан 

 забринут 

5 У Шервудској шуми крио се: 1 

 Хајдук Станко 
 Тимоти Џ. Бајфорд 

 Робин Худ 

 Џон Белами 
 Петар Пан 

 ниједан од наведених 

6 „Важно је учествовати“ , је девиза коју је лансирао: 1 

 Сесил де Мил 
 Абебе Бикила 

 Пјер де Кубертен 

 Миљан Миљанић 
 Хуан Антонио Самаран 

 Винстон Черчил 

7 На овогодишњем Европском првенству у пливању, две златне медаље освојио је: 1 

 Милорад Чавић 
 Чаба Силађи 

 Иван Ленђер  

 Велимир Стјепановић 
 Јан Торп 

 Мајкл Фелпс 

8 Филателиста је: 1 

 човек који ужива у храни  
 посматрач звезда 

 медицински радник 

 сакупљач поштанских марака 
 стручњак за шуме 

 љубитељ животиња 



 

 

9 Цитадела је:  1 

 мали морски рак 
 широка, плитка посуда 

 врста сладоледа 

 утврђење  
 златна, свилена трака  

 цедиљка за лимун 

10 Хит „Single lady“  изводи популарна певачица: 1 

 Ријана 
 Лејди Гага 

 Кети Пери  

 Бијонсе 
 Мајли Сајрус 

 Мадона  

11 Глумац Милош Биковић није глумио у филму/серији: 1 

 Монтевидео видимо се  
 Шешир професора Косте Вујића 

 Стижу долари 

 Парада 
 Самац у браку 

 ниједно од наведених 

12 Модна марка „Луј Витон“  најпознатија је по: 1 

 накиту 
 наочарима за сунце 

 парфемима 

 женским торбама 
 купаћим костимима  

 спортској опреми 

13 Потомак црнца и белкиње је :  1 

 креол 
 индиос 

 нигер 

 мутант 
 негритос 

 мулат  

14 Када је планета Земља први пут била насељена  једном милијардом људи? 1 

 у 21. веку 
 у 17. веку 

 у 19. веку  

 у 20. веку 
 у 18. веку 

 у 16. веку 

15 Атомска бомба бачена је на Хирошиму: 1 

 1945. год. 
 1946. год. 

 1944. год. 

 1939. год. 
 1942. год. 

 1943. год. 

16 Број 100 писан римским бројевима је: 1 

 L 
 M 

 D  

 C 
 I 

 X 

17 Актуелни министар културе и информисања у Влади Републике Србије је: 1 

 Срђан Драгојевић 
 Иван Тасовац  

 Кори Удовички   

 Јоргованка Табаковић 
 Срђан Вербић 

 Небојша Брадић 

18 Ко упада у „апстиненцијалну кризу“? 1 

 држава без финансија 

 ученици са много изостанака 

 гојазни људи 

 анорексични људи 

 уметници без надахнућа  

 зависници од дроге и алкохола 



 

19 Фрустрација је: 1 

 конфликт противречних мотива 
 осујећење 

 регресивно реаговање 

 повећана вулнерабилност 
 асертивност 

 конфликт двоструког привлачења 

20 Дословно значење међународног позива за помоћ С.О.С. је: 1 

 брод у опасности 
 спасите наше душе 

 упомоћ, тонемо 

 сви на палубу 
 спасавај се ко може 

 помозите нам 

21 В   Водвиљ је: 1 

 птица из реда чапљи 

 француски глумац 

 путоказ 

 барска биљка 
 лак позоришни комад 

 разводник у позоришту 

22 Са колико фигура се игра шах? 1 

 30 
 64 

 32 

 28 
 38 

 39 

23 Касато можемо да: 1 

 обучемо 
 поједемо 

 прочитамо 

 прошетамо 
 сашијемо 

 попијемо 

24 Посејдон је грчки бог: 1 

 рата 
 мора 

 светлости 

 муња и громова 
 љубави и лепоте 

 ниједно од наведених 

25 Трагедију „Хамлет“  написао је: 1 

 Чарлс Дикенс 
 Паоло Коељо 

 Толкин 

 Виљем Шекспир 
 Едгар Алан По  

 Лав Толстој 

26 Сабор трубача у Гучи, традиционално се одржава сваке године,  у месецу: 1 

 мају 
 јуну 

 јулу 

 августу 
 септембру 

 октобру 

27. Филм „Монтевидео Бог те видео“  режирао је: 1 

 Љубиша Самарџић 
 Срђан Драгојевић 

 Никола Којо 

 Дарко Бајић 
 Драган Бјелогрлић 

 Арманд Асанте 
 

Окрени страну� 
 
 
 
 



 

 

28. Бежично повезивање рачунара са неким периферним уређајем (штампачем, мишом) 
омогућава: 

1 

 bluetooth 
 touch screen 

 USB кабал 

 CD 
 floppy disc  

 ниједно од наведених 

29 Седиште Европске комисије и Савета Европске Уније је у: 1 

 Барселони 

 Бриселу 

 Будимпешти 

 Амстердаму 

 Хагу 

 Хамбургу 

30 Најраспрострањеније  шуме у Србији су: 1 

 букове 

 храстове 

 грабове 

 брестове 

 јелове 

 борове  
 
Упутсво за решавање тестова:  
 
У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 
Испит траје 45 минута. 
 
 

 



1 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ 
ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 
Укупан број освојених поена____________ 

 
1. Напишите који је дијалекат ијекавског изговора штокавског наречја узет као основа 

српског књижевног (стандардног) језика. 

 косовско-ресавски, 

 шумадијско-војвођански, 

 источнохерцеговачки. 

                                  Означите крстићем тачан одговор 

1 

2. Мирослављево јеванђеље је настало у: 

1 
 11. веку 

 12. веку  

 15. Веку 

(Означите крстићем тачан одговор) 
3. Сонанти су: 

 безвучни гласови, 

 звучни гласови, 

 и звучни и безвучни гласови. 
                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

4. Напишите како гласи генитив множине именица: 

1 ПАТЕНТ  ___патената________ 

ПАС  ____паса__________  

5. Напишите које су две гласовне промене извршене у подвученој речи у следећој 

реченици: Цела варош је била узбуђена том вешћу. 

______јотовање__________   ___једначење сугласника по месту творбе________ 

1 

6. Подвучена синтагма у реченици Прилазили смо кући веома обазриво по врсти је: 

1 
 именичка,   прилошка, 

придевска. (Означите крстићем тачан одговор) 

7. Означите крстићем реченицу у којој је глагол АДРЕСИРАТИ употребљен у 
несвршеном виду! 

 Чим је адресирао писмо, однео га је у пошту. 
 Док је адресирао писмо, разговарао је са Милошем. 

. 
                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

8. У следећем низу речи подвуците придевске заменице: 

ја, себе, који, свашта, овај, нико 1 



2 

9. Попуните следеће реченице одговарајућим бројним речима: 

А) Петар и Вук су добро. Њих ____двојица____________ су добро. 

Б) Петар и Маша су добро. Њих ___двоје____________ су добро. 

В) Маша и Јана су добро. Њих ____две___________ су добро. 

1 

10. Напишите АУГМЕНТАТИВЕ од следећих именица: 

ГЛАС _____ГЛАСИНА______   ЖАБА _ ЖАБЕТИНА (ЖАБУРИНА)  1 

11. Милица је отпевала песму и поклонила се публици. У наведеној реченици подвучен је: 

 прави (ближи) објекат, 

 именски део предиката, 

 неправи објекат, 

 атрибут. 
                                        Означите крстићем тачан одговор 

1 

12. Глаголски прилог садашњи од глагола ПРИЗНАВАТИ гласи: 

 признавајући, 

 признајући. 
                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

13. Реци ми који је данас датум.  Подвучена зависна реченица је: 

 намерна, 

 временска, 

 изрична, 

 условна. 
                                        Означите крстићем тачан одговор 

1 

14. Компаратив придева ТЕСАН је : 

 тешњи, 

 теснији, 

 тесњи. 
                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

15. Напишите скраћенице: 

множина   мн.         и други    и др.         такозвани     тзв.  
 

1 

16. Који  се од следећих епова не сматра индиjским епом:  

 Махабхарата 
 Рамајана 

 Еп о Гилгамешу 
(Означите крстићем тачан одговор) 

 

1 

17. Хомер се сматра састављачем два епа: Илијаде и Одисеје. Шта у књижевној теорији 
значи „хомерско питање“ (Означите крстићем тачан одговор): 

 Хомерову дилему о томе ко је по предању преживео рат у Троји 

 Проблем аутентичности списа, питање да ли је та дела заиста писао Хомер 

 Питање да ли се тај рат заиста збио или је само реч о предању   

1 



3 

18. Ко од следећих античких грчких писаца није био трагичар (означите тачне одговоре): 

1 
  Софокле, 

  Аристофан, 

  Еурипид,  

  Анакреонт, 

  Есхил, 

  Пиндар 

19. Поређајте наведена дела по времену настанка, почев од најстаријег (упишите број у 
квардатићу по растућем низу  1-5):  

 1 Антигона, 

 5 Процес 

 4 Злочин и казна, 

 2 Божанствена комедија, 

 3 Дон Кихот, 

1 

20. Међу наведеним стилским фигурама означите крстићем оне које се заснивају на  
пренесеном значењу речи:  

1 
 метафора, 

 анафора, 

 симбол,  

 епифора, 

 асонанца, 

 алегорија, 

 метонимија, 

 

21. Писмо у добри и у бољи час, а сад ћемо у прелијепу славу божју. Да нам поможе бог и 
лијепа слава божја? Који год у славу божју устајао, те је спомињао, и њој се молио, 
њему и помогла души и тијелу; који ли је заборављао ил' у страху, ил' у стиду, ил' у 
своме сагрјешенију, те је не споменуо, бог и лијепа слава божја њега не заборавила, 
но била му најбоља помотњица души и тијелу! 
 
Којој врсти народних лирских песама припадају наведени стихови?  

 сватовским 

 љубавним 

 здравицама 

 успаванкама 

(Означите крстићем тачан одговор) 

1 

22. Једна од најлепших српских средњовековних посланица, која говори о љубави као 
врховној врлини што све превазилази, као и о потреби растављених и завађених да се 

 поново сретну и саставе, јесте ___Славо љубве______________ (упишите назив дела). 

Њен  аутор је __деспот Стефан Лазаревић__  (упишите име и презиме аутора) 
1 

23. Комедија Бранислава Нушића Сумњиво лице припада (Означите крстићем тачан 
одговор): 

 комедији интриге 

 комедији нарави 

 комедији карактера 

1 
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24. Петрарка је свог „Канцонијера“  посветио Лаури, Дантеова „муза“ била је Беатриче, а 
Лаза Костић је своју поему „Santa Marija della Salute“ посветио: 

 Мини Караџић 

 Ленки Дунђерски 

 Милени Павловић-Барили 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

25. Нови завет има 4 јеванђеља. Наведите њихове називе (није важан редослед набрајања) 
 
1. __По Луки_____  2. ___По Матеји____ 3. ___По Марку___ 4. __По Јовану____ 

1 

26. Главни јунак романа „Злочин и казна“, Раскољников, био је по занимању: 

 студент филозофије 

 студент права 

 сиромашни богослов који није имао новца за школовање 

 незапослени чиновник 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

27. У које доба године се дешава радња „Прoклете авлије“?  

 зима  

 лето 

  јесен 

 пролеће 

(Означите крстићем тачан одговор) 

1 

28. У наведеном низу песника наведи оне који су писали и за децу: 

1 
 Бранислав Нушић, 

 Меша Селимовић, 

 Десанка Максимовић,  

 Бранко Ћопић, 

 Милош Црњански 

(Означите крстићем тачане одговоре) 
29. Главни јунак романа Стевана Сремца, „Зона Замфирова“,   

Мане, по занимању је : _____кујунџија____________________ (уписати занимање) 
 
Он је Зону осрамотио (Означите крстићем тачан одговор): 

 лажном оптужбом 

 лажним представљањем 

 лажном отмицом 

1 

30. Модерни правци у уметности и књижевности настали су (повежи тачне одговоре 
уписивањем броја у квадратићу) 

1 1. Футуризам  

2. Надреализам 

3. Ексресионизам 

 1 Италија 

 2 Француска 

 3 Немачка 
 
Испит се ради самостално 60 минута. 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2015)  
(први уписни рок) 

 
 

Укупан број освојених поена:___________ 
 

1. Споменик косовским јунацима у Крушевцу откривен је: 

1 
 1889. год. 

 1882. год. 
 1904. год 

1921. Год. 
 1939.год 

 1945.год. 

2 Ланац, синџир који је висио изнад огњишта и на који је качена посуда (котлић) 
у којој је некада кувана храна, назива се: 

1  сиринга 

 вериге 

 синија 

 разљевак 

 чинија 

 конопац 

3 Монсерат Кабаље је позната: 

1 
 шпанска оперска певачица 

 чилеанска кошаркашица 

 италијанска сликарка 

 бразилска фудбалерка 

 руска балерина 

 португалска композиторка 

4 Перманентно образовање је:  

1  образовање које је прекинуто 
 образовање у иностранству 

 образовање у младости 

 образовање у предшколској установи 
 образовање у школи 

 образовање које траје непрестано 

5 Извођач хита „Dangerous“ из 2014. године је: 

1 
 Justin Bieber 
 Enrique Iglesias 

 Calvin Harris 

 David Guetta 
 Maroon 5 

 Madona 

6 Најдубље језеро на свету је: 

1 
 Каспијско језеро 

 Титикака 

 Ладога 

 Горње језеро 

 Бајкалско језеро 

 Викторијино језеро 

7 Паста је основна храна традиционалне  кухиње у 

1 
 Италији 
 Шпанији 

 Русији 

 Кини 
 Француској 

 Турској 

8 Од фебруара 2009.год. председник Олимпијског Комитета Србије је: 

1 
 Жељко Обрадовић 

 Томислав Караџић 

 Никола Грбић 

 Владе Дивац 

 Саша Ђорђевић 

 Вања Удовичић  



2 
 

9 Понашање које карактерише самоуверена комуникација са тежњом да се изборимо 
за сопствена права и вредности мирним путем, не угрожавајући права других 
људи, назива се: 

1  дефанзивно понашање 
 асертивно понашање 
 деструктивно понашање 

 

 офанзивно понашање 
 агонистичко понашање 

 егоистичко понашање 

10 Идеологија панк субкултуре младих базира се на промовисању: 

1 

 приватизације и борбе против 
незапослености 

 борбе против парламентарне 
демократије 

 тоталитарне идеологије и 
апсолутистичке монархије 

 супериорности припадника одређених 
нација 

 религијских доктрина и борбе против 
атеизма 

 индивидуалне слободе и борбе против 
ауторитета 

11 Стеријино позорје одржава се сваке године у: 

1 
 Београду 

 Суботици 

 Нишу 

 Сремским Карловцима 

 Краљеву 

 Новом Саду 

12 Главну мушку улогу у филму „Свет из доба Јуре“ ( „ JurassicWorld“  из 2015. 
Године),  тумачи: 

1  Klint Istvud 
 Kris Prat 

 Georg Verbinski 

 Џејсон Stejtan 
 Dastin Hofman 

 Harison Ford 

13 Слику „Борба петлова“ насликао је: 

1 
 Петар Омчикус 
 Паја Јовановић 

 Владимир Величковић 

 Мића Поповић 
 Едуар Мане 

 Пикасо 

14 Чувене “старке“ производи компанија: 

1 
 Најк 

 Адидас 
 Томи Хилфигер 

 Конверс 

 Лакоста 

 Dolce & Gabbana 

15 Према грчкој митологији,  Прометеј је окован за стену зато што је:  

1 
 отворио Пандорину кутију 
 украо ватру и дао је људима 

 одао тајне богова 

 украо амброзију 
 ослободио своју мајку 
 претворио Херу у чудовиште 

16 Девојке које су у паганским ритуалима својом игром и песмом призивале кишу 
називане су: 

1  Виле 
 Бабице 

 Вештице 

 Додоле 
 Играчице 

 Шумске мајке 
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17 Други назив за средњевековни Суд Католичке Цркве који је кажњавао оне који су 
проглашавани за јеретике, је: 

1  Инклинација 
 Инквизиција 

 Погром 

 Прогон 
 Јурисдикција 

 Прокрастинација 

18 Алтамира, пећина у северној Шпанији, чувена је по: 

1 
 костима диносауруса 
 палеолитским сликама и 

цртежима 
 остацима метеорита 

 костима мамута 
 првим оруђима од метала 

 доказима о постојању прве ватре 

19 Apple Macintosh је позната светска фирма која приоритетно производи и продаје: 

1 
 јабуке 
 рачунаре 

 белу технику и кућне апарате 

 интернет провајдере 
 здраву храну 

 ништа од наведеног 

20 У финалу Светског првенства у фудбалу за играче до 20 година (Нови Зеланд, 20. 
јун 2015.год.), репрезентација  Србије је савладала репрезентацију: 

1 
 Уругваја 

 Бразила  

 Малија 

 

 Сенегала 

 САД-а 

 Немачке 

 

21 У 13 веку, српски Краљ Урош I Немањић је, из љубави према француској принцези 
Јелени Анжујској, засадио дуж долине реке Ибар (од Краљева до Рашке) украсну 
биљку по којој је ова област  названа  

1 
 Долином лала 

 Долином божура  

 Долином јоргована  

 Долином ружа 

 Долином хризантема  

 Долином зумбула 

22 Апликација за преглед дигиталних фотографија је: 

1 
 WinAmp 
 MS Excel 

 ACD See 

 VLC Player 
 BitTorrent 

 WAN 

23 За децу која науче да говоре два матерња језика кажемо да су: 

1 
 амбидекстери 

 амбивалентна 

 билингвална 

 бизиготна 

 бифокална 

 билатерална 

24 MDLV  је римски број:  

1 
 55  

 155  

 1555  

 555  

 10555 

 5555 
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25 У Цркви Светог Марка у Београду почивају мошти средњевековног српског 
владара: 

1 
 Цара Лазара 

 Краља Милутина  

 Деспота Стефана Лазаревића  

 

 Стефана Првовенчаног  

 Цара Душана 

 Марка Краљевића 

 

26 Конзумирање  дувана-пушење цигарета на улици, у ходу, знак је: 

1 

 депресије 

 нетолеранције на стрес 

 клаустофобије 

 

 непоштовања саобраћајних прописа 

 кршења забране пушења у државној управи 

 непоштовања правила лепог понашања 

27. Познати француски модни креатор чији су живот и рад били инспирација за филм 
којим је отворен овогодишњи  FEST, je 

1  Ђани Версаће 
 Роберто Кавали 

 Роко Бароко 

 Ђорђо Армани 
 Ив Сен Лоран 

 ниједан од наведених 

28. Пермисиван родитељ је: 

1 
 строг 

 недоследан 

 попустљив 

 агресиван 

 дистанциран 

 захтеван 

29 Еугеника је: 

1 
 програм за генетско побољшање 

људске врсте 
 клонирање организама 

 мутација гена 

 грчка богиња рађања 
 програм Европске Уније за генетски 

инжењеринг 
 генетски модификована храна 

30 Актуелни председник Народне Скупштине Републике Србије је: 

1 
 Срђан Вербић 
 Маја Гојковић 

 Зорана Михајловић 

 Братислав Гашић 
 Вања Удовичић 

 Златибор Лончар 
 
Упутсво за решавање тестова:  
 
У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 
Испит траје 45 минута. 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Укупан број освојених поена____________ 

 

1. Напишите који је дијалекат ијекавског изговора штокавског наречја узет као основа 

српског књижевног (стандардног) језика. 

 косовско-ресавски, 

 шумадијско-војвођански, 

 источнохерцеговачки. 

                                  Означите крстићем тачан одговор 

1 

2. Мирослављево јеванђеље је настало у: 

1 

 11. веку 

 12. веку  

 15. Веку 

(Означите крстићем тачан одговор) 

3. Сонанти су: 

 безвучни гласови, 

 звучни гласови, 

 и звучни и безвучни гласови. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

4. Напишите како гласи генитив множине именица: 

1 ПАТЕНТ  ___патената________ 

ПАС  ____паса__________  

5. Напишите које су две гласовне промене извршене у подвученој речи у следећој 

реченици: Цела варош је била узбуђена том вешћу. 

______јотовање__________   ___једначење сугласника по месту творбе________ 

1 

6. Подвучена синтагма у реченици Прилазили смо кући веома обазриво по врсти је: 

1 
 именичка,   прилошка, 

придевска. (Означите крстићем тачан одговор) 

7. Означите крстићем реченицу у којој је глагол АДРЕСИРАТИ употребљен у 

несвршеном виду! 

 Чим је адресирао писмо, однео га је у пошту. 

 Док је адресирао писмо, разговарао је са Милошем. 

. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

8. У следећем низу речи подвуците придевске заменице: 

ја, себе, који, свашта, овај, нико 1 



2 

9. Попуните следеће реченице одговарајућим бројним речима: 

А) Петар и Вук су добро. Њих ____двојица____________ су добро. 

Б) Петар и Маша су добро. Њих ___двоје____________ су добро. 

В) Маша и Јана су добро. Њих ____две___________ су добро. 

1 

10. Напишите АУГМЕНТАТИВЕ од следећих именица: 

ГЛАС _____ГЛАСИНА______   ЖАБА _ ЖАБЕТИНА (ЖАБУРИНА)  
1 

11. Милица је отпевала песму и поклонила се публици. У наведеној реченици подвучен је: 

 прави (ближи) објекат, 

 именски део предиката, 

 неправи објекат, 

 атрибут. 

                                        Означите крстићем тачан одговор 

1 

12. Глаголски прилог садашњи од глагола ПРИЗНАВАТИ гласи: 

 признавајући, 

 признајући. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

13. Реци ми који је данас датум.  Подвучена зависна реченица је: 

 намерна, 

 временска, 

 изрична, 

 условна. 

                                        Означите крстићем тачан одговор 

1 

14. Компаратив придева ТЕСАН је : 

 тешњи, 

 теснији, 

 тесњи. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

15. Напишите скраћенице: 

множина   мн.         и други    и др.         такозвани     тзв.  

 

1 

16. Који  се од следећих епова не сматра индиjским епом:  

 Махабхарата 

 Рамајана 

 Еп о Гилгамешу 

(Означите крстићем тачан одговор) 

 

1 

17. Хомер се сматра састављачем два епа: Илијаде и Одисеје. Шта у књижевној теорији 

значи „хомерско питање“ (Означите крстићем тачан одговор): 

 Хомерову дилему о томе ко је по предању преживео рат у Троји 

 Проблем аутентичности списа, питање да ли је та дела заиста писао Хомер 

 Питање да ли се тај рат заиста збио или је само реч о предању   

1 
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18. Ко од следећих античких грчких писаца није био трагичар (означите тачне одговоре): 

1 

  Софокле, 

  Аристофан, 

  Еурипид,  

  Анакреонт, 

  Есхил, 

  Пиндар 

19. Поређајте наведена дела по времену настанка, почев од најстаријег (упишите број у 

квардатићу по растућем низу  1-5):  

 1 Антигона, 

 5 Процес 

 4 Злочин и казна, 

 2 Божанствена комедија, 

 3 Дон Кихот, 

1 

20. Међу наведеним стилским фигурама означите крстићем оне које се заснивају на  

пренесеном значењу речи:  

1 
 метафора, 

 анафора, 

 симбол,  

 епифора, 

 асонанца, 

 алегорија, 

 метонимија, 

 

21. Писмо у добри и у бољи час, а сад ћемо у прелијепу славу божју. Да нам поможе бог и 

лијепа слава божја? Који год у славу божју устајао, те је спомињао, и њој се молио, 

њему и помогла души и тијелу; који ли је заборављао ил' у страху, ил' у стиду, ил' у 

своме сагрјешенију, те је не споменуо, бог и лијепа слава божја њега не заборавила, 

но била му најбоља помотњица души и тијелу! 

 

Којој врсти народних лирских песама припадају наведени стихови?  

 сватовским 

 љубавним 

 здравицама 

 успаванкама 

(Означите крстићем тачан одговор) 

1 

22. Једна од најлепших српских средњовековних посланица, која говори о љубави као 

врховној врлини што све превазилази, као и о потреби растављених и завађених да се 

 поново сретну и саставе, јесте ___Славо љубве______________ (упишите назив дела). 

Њен  аутор је __деспот Стефан Лазаревић__  (упишите име и презиме аутора) 
1 

23. Комедија Бранислава Нушића Сумњиво лице припада (Означите крстићем тачан 

одговор): 

 комедији интриге 

 комедији нарави 

 комедији карактера 

1 
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24. Петрарка је свог „Канцонијера“  посветио Лаури, Дантеова „муза“ била је Беатриче, а 

Лаза Костић је своју поему „Santa Marija della Salute“ посветио: 

 Мини Караџић 

 Ленки Дунђерски 

 Милени Павловић-Барили 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

25. Нови завет има 4 јеванђеља. Наведите њихове називе (није важан редослед набрајања) 

 

1. __По Луки_____  2. ___По Матеји____ 3. ___По Марку___ 4. __По Јовану____ 
1 

26. Главни јунак романа „Злочин и казна“, Раскољников, био је по занимању: 

 студент филозофије 

 студент права 

 сиромашни богослов који није имао новца за школовање 

 незапослени чиновник 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

27. У које доба године се дешава радња „Прoклете авлије“?  

 зима  

 лето 

  јесен 

 пролеће 

(Означите крстићем тачан одговор) 

1 

28. У наведеном низу песника наведи оне који су писали и за децу: 

1 
 Бранислав Нушић, 

 Меша Селимовић, 

 Десанка Максимовић,  

 Бранко Ћопић, 

 Милош Црњански 

(Означите крстићем тачане одговоре) 

29. Главни јунак романа Стевана Сремца, „Зона Замфирова“,   

Мане, по занимању је : _____кујунџија____________________ (уписати занимање) 

 

Он је Зону осрамотио (Означите крстићем тачан одговор): 

 лажном оптужбом 

 лажним представљањем 

 лажном отмицом 

1 

30. Модерни правци у уметности и књижевности настали су (повежи тачне одговоре 

уписивањем броја у квадратићу) 

1 1. Футуризам  

2. Надреализам 

3. Ексресионизам 

 1 Италија 

 2 Француска 

 3 Немачка 

 

Испит се ради самостално 60 минута. 



1 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2015)  

(други уписни рок) 

 

 

Укупан број освојених поена:___________ 

 

1. Споменик косовским јунацима у Крушевцу откривен је: 

1 
 1889. год. 

 1882. год. 

 1904. год 

1921. Год. 

 1939.год 

 1945.год. 

2 Ланац, синџир који је висио изнад огњишта и на који је качена посуда (котлић) 

у којој је некада кувана храна, назива се: 

1  сиринга 

 вериге 

 синија 

 разљевак 

 чинија 

 конопац 

3 Монсерат Кабаље је позната: 

1 
 шпанска оперска певачица 

 чилеанска кошаркашица 

 италијанска сликарка 

 бразилска фудбалерка 

 руска балерина 

 португалска композиторка 

4 Перманентно образовање је:  

1  образовање које је прекинуто 

 образовање у иностранству 

 образовање у младости 

 образовање у предшколској установи 

 образовање у школи 

 образовање које траје непрестано 

5 Извођач хита „Dangerous“ из 2014. године је: 

1 
 Justin Bieber 

 Enrique Iglesias 

 Calvin Harris 

 David Guetta 

 Maroon 5 

 Madona 

6 Најдубље језеро на свету је: 

1 
 Каспијско језеро 

 Титикака 

 Ладога 

 Горње језеро 

 Бајкалско језеро 

 Викторијино језеро 

7 Паста је основна храна традиционалне  кухиње у 

1 
 Италији 

 Шпанији 

 Русији 

 Кини 

 Француској 

 Турској 

8 Од фебруара 2009.год. председник Олимпијског Комитета Србије је: 

1 
 Жељко Обрадовић 

 Томислав Караџић 

 Никола Грбић 

 Владе Дивац 

 Саша Ђорђевић 

 Вања Удовичић  



2 

 

9 Понашање које карактерише самоуверена комуникација са тежњом да се изборимо 

за сопствена права и вредности мирним путем, не угрожавајући права других 

људи, назива се: 

1  дефанзивно понашање 

 асертивно понашање 

 деструктивно понашање 

 

 офанзивно понашање 

 агонистичко понашање 

 егоистичко понашање 

10 Идеологија панк субкултуре младих базира се на промовисању: 

1 

 приватизације и борбе против 

незапослености 

 борбе против парламентарне 

демократије 

 тоталитарне идеологије и 

апсолутистичке монархије 

 супериорности припадника одређених 

нација 

 религијских доктрина и борбе против 

атеизма 

 индивидуалне слободе и борбе против 

ауторитета 

11 Стеријино позорје одржава се сваке године у: 

1 
 Београду 

 Суботици 

 Нишу 

 Сремским Карловцима 

 Краљеву 

 Новом Саду 

12 Главну мушку улогу у филму „Свет из доба Јуре“ ( „JurassicWorld“  из 2015. 

Године),  тумачи: 

1  Klint Istvud 

 Kris Prat 

 Georg Verbinski 

 Џејсон Stejtan 

 Dastin Hofman 

 Harison Ford 

13 Слику „Борба петлова“ насликао је: 

1 
 Петар Омчикус 

 Паја Јовановић 

 Владимир Величковић 

 Мића Поповић 

 Едуар Мане 

 Пикасо 

14 Чувене “старке“ производи компанија: 

1 
 Најк 

 Адидас 

 Томи Хилфигер 

 Конверс 

 Лакоста 

 Dolce & Gabbana 

15 Према грчкој митологији,  Прометеј је окован за стену зато што је:  

1 
 отворио Пандорину кутију 

 украо ватру и дао је људима 

 одао тајне богова 

 украо амброзију 

 ослободио своју мајку 

 претворио Херу у чудовиште 

16 Девојке које су у паганским ритуалима својом игром и песмом призивале кишу 

називане су: 

1  Виле 

 Бабице 

 Вештице 

 Додоле 

 Играчице 

 Шумске мајке 
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17 Други назив за средњевековни Суд Католичке Цркве који је кажњавао оне који су 

проглашавани за јеретике, је: 

1 
 Инклинација 

 Инквизиција 

 Погром 

 Прогон 

 Јурисдикција 

 Прокрастинација 

18 Алтамира, пећина у северној Шпанији, чувена је по: 

1 

 костима диносауруса 

 палеолитским сликама и 

цртежима 

 остацима метеорита 

 костима мамута 

 првим оруђима од метала 

 доказима о постојању прве ватре 

19 Apple Macintosh је позната светска фирма која приоритетно производи и продаје: 

1 

 јабуке 

 рачунаре 

 белу технику и кућне апарате 

 интернет провајдере 

 здраву храну 

 ништа од наведеног 

20 У финалу Светског првенства у фудбалу за играче до 20 година (Нови Зеланд, 20. 

јун 2015.год.), репрезентација  Србије је савладала репрезентацију: 

1 
 Уругваја 

 Бразила  

 Малија 

 

 Сенегала 

 САД-а 

 Немачке 

 

21 У 13 веку, српски Краљ Урош I Немањић је, из љубави према француској принцези 

Јелени Анжујској, засадио дуж долине реке Ибар (од Краљева до Рашке) украсну 

биљку по којој је ова област  названа  

  
1 

 Долином лала 

 Долином божура  

 Долином јоргована  

 Долином ружа 

 Долином хризантема  

 Долином зумбула 

22 Апликација за преглед дигиталних фотографија је: 

1 

 WinAmp 

 MS Excel 

 ACD See 

 VLC Player 

 BitTorrent 

 WAN 

23 За децу која науче да говоре два матерња језика кажемо да су: 

1 
 амбидекстери 

 амбивалентна 

 билингвална 

 бизиготна 

 бифокална 

 билатерална 

24 MDLV је римски број:  

1 
 55  

 155  

 1555  

 555  

 10555 

 5555 
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25 У Цркви Светог Марка у Београду почивају мошти средњевековног српског 

владара: 

1 
 Цара Лазара 

 Краља Милутина  

 Деспота Стефана Лазаревића  

 

 Стефана Првовенчаног  

 Цара Душана 

 Марка Краљевића 

 

26 Конзумирање  дувана-пушење цигарета на улици, у ходу, знак је: 

1 

 депресије 

 нетолеранције на стрес 

 клаустофобије 

 

 непоштовања саобраћајних прописа 

 кршења забране пушења у државној управи 

 непоштовања правила лепог понашања 

27. Познати француски модни креатор чији су живот и рад били инспирација за филм 

којим је отворен овогодишњи  FEST, je 

1  Ђани Версаће 

 Роберто Кавали 

 Роко Бароко 

 Ђорђо Армани 

 Ив Сен Лоран 

 ниједан од наведених 

28. Пермисиван родитељ је: 

1 
 строг 

 недоследан 

 попустљив 

 агресиван 

 дистанциран 

 захтеван 

29 Еугеника је: 

1 

 програм за генетско побољшање 

људске врсте 

 клонирање организама 

 мутација гена 

 грчка богиња рађања 

 програм Европске Уније за генетски 

инжењеринг 

 генетски модификована храна 

30 Актуелни председник Народне Скупштине Републике Србије је: 

1 
 Срђан Вербић 

 Маја Гојковић 

 Зорана Михајловић 

 Братислав Гашић 

 Вања Удовичић 

 Златибор Лончар 

 

Упутсво за решавање тестова:  
 

У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 

Испит траје 45 минута. 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Укупан број освојених поена____________ 

 

1. Вук Стефановић Караџић је Мркаљевом ћирилицом 1814. године написао:  

 Писменицу сербског језика, 

 Словенску граматику, 

 Малу простонародну славеносербску пјеснарицу. 

                                  Означите крстићем тачне одговоре 

1 

2. Рускословенски текстови штампани су: 

 ћирилицом           глагољицом                      готицом 

 

                                 Означите крстићем тачан одговор 

1 

 

 

 

3. Препрека за гласове К, Г, Х ствара се на делу говорног апарата који се назива: 

 меко (задње) непце, 

 гласне жице, 

 носна шупљина. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

4. Уснене сугласнике поделите на: 

А) звучне  Б, В, М 

Б) безвучне П, Ф 
1 

5. Напишите које су две гласовне промене извршене у речи ИНАЏИЈА! 

 Једначење сугласника по звучности, губеље сугласника (упрошћавање сугласничких 

група) 

1 

6. У реченици Нечег сам се сетио прецизно одредите врсту  и функцију (службу) 

подвучене речи: 

 

врста речи: неодерђена именичка заменица; функција (служба): неправи (даљи) објекат 

1 

7. Жаба пева арије 

Док у својој бари је. 

 

Ал  би се опробала 

Подаље од обала. 

У стиховима песме Жабин протест подвучена су два глаголска облика. Одредите 

који су глаголски облици у питању! 

 

Пева  презент            Би се опробала  потенцијал    

1 



2 

8.  Жаба пева арије 

Док у својој бари  је. У наведеним стиховима подвуците синтагму и одредите да ли је:  

 придевска 

 прилошка 

1 

9. Подвуците корен речи ПРИВЕЗАК 1 

10. Ал  би се опробала 

Подаље од обала. 

У наведеним стиховима подвучена реч је у  

 акузативу                генитиву          инструменталу. 

 

                                   Означите крстићем тачан одговор 

1 

11. Жаба пева арије 

Док у својој бари је. У наведеним стиховима подвучен је: 

 прави (ближи) објекат,      именски део предиката,      неправи објекат, 

 

                                        Означите крстићем тачан одговор 

1 

12. Глагол ПЕВАТИ по виду је: 

 свршен, 

 несвршен. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

13. Свака фока мисли, док сарделе мези, 

 Да је са фиоком у рођачкој вези. 

 

У стиховима песме Фоке и фиоке прва подвучена реченица је: 

 намерна, 

 временска, 

 

Друга подвучена реченица је:  

 изрична, 

 условна. 

                                        Означите крстићем тачне одговоре 

1 

14. Како гласе антоними од наведених речи: 

ВИСОК  НИЗАК  ДЕБЕО МРШАВ  ГЛУП  ПАМЕТАН 
1 

15. Реченицу ОН МИСЛИ НА НЕШТО ставите у одричан облик! 

Он не мисли ни на шта. 1 

16. 

Јован Скерлић је: 

 утемељивач српске књижевне критике и историје 

 зачетник наше класичне драме 

 творац модерне српске приповетке 

 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

17. 
Подвуците називе дела која су по жанру комедије:  

Ожалошћена породица, Прометеј, Антигона, Кир Јања, Дундо Мароје 1 
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18. 

Антички епови Илијада и Одисеја подељени су у: 

           24 певања,           20 певања,             12 певања 

Означите крстићем тачне одговоре 

1 

19. 

Наведите име жене која је била повод сукоба у Илијади?   Хелена           

Како се звао тај рат?  Тројански рат 1 

20. 

Вук Караџић је српске народне приповетке поделио на: 

 историјске и лирске 

 озбиљне и шаљиве 

 мушке и женске 

 јуначке и мисаоне 

Означите крстићем тачан одговор  

1 

21. 

Подвуците књижевне врсте наше средњовековне књижевности 

 

  хагиографија (житије), акростих, апокриф,  романса 
1 

22. 

Дело Људи говоре написао је: 

 Петар Петровић 

 Вељко Петровић 

 Растко Петровић 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

23. 

Бокачово дело Декамерон у преводу значи: 

 десет дана,            десетица,                 десетак 

 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

24. 

Романтизам је књижевноуметнички правац којег одликује (означите крстићем тачан 

одговор): 

идиличност, приказивање рајских почетака људског живота, тежња ка врлини и 

лепоти 

 осећање тзв.светског бола, бекство из реалности, субјективност, машта и 

прекомерност осећања 

 потпуна аутономија уметности, затварање у кулу од слоноваче 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

25. 

Поређајте етапе драмске радње по редоследу у којем се јављају у драми: 

расплет, перипетија, експозиција, заплет, кулминација  

 

1) експозиција 2) заплет 3) кулминација 4)  перипетија 5) расплет 

1 

26. 

Крстићем означите реченицу у којој се уочава стилска фигура ЕУФЕМИЗАМ: 

 Постао је храна црвима.  

 Отишао је на боље место. 

 Умро је због немарности лекара. 

Означите крстићем тачне одговоре. 

1 
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27. 

Прозно дело у којем аутор излаже своја осећања на минула друштвено-историјска 

збивања у којима је био учесник или очевидац назива се: 

 биографија  

 дневник  

  мемоари  

 путопис 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

28. 

Роман Чича Горио Оноре де Балзака део је великог циклуса који је писац назвао: 

 Урнебесна комедија 

 Божанствена комедија 

 Људска комедија 

 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

29. 

У Камијевом роману Странац догађа се једно убиство. 

Ко пуца?  Мерсо 

Кога убија?  Арапина 

Убица каже да је пуцао због (наведи): због сунца 

1 

30. 

Подвуците називе књижевних праваца који су претходили симболизму: 

 

романтизам, футуризам, дадаизам, натурализам, класицизам , надреализам 

 

1 

 

 

Испит се ради 60 минута, без литературе. 

Тест се попуњава искључиво хемијском оловком. 

Преправљани, прецртавани и подебљавани одговори неће бити признати. 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2016) 

(први уписни рок) 

 

 

Упутсво за решавање тестова:  
У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 

Испит траје 45 минута. 

 

                                                                                            Укупан број освојених поена: ___________ 

 

1. „Сизифов посао“ је изрека која се користи када нешто: 

1 
 Радимо са вољом 

 Мењамо и поправљамо 

 Крпимо 

 Рачунамо 

 Посматрамо 

 Радимо стално и узалудно 

2 Хамам је: 

1 
 Сендвич са истока 

 Егзотична салата 

 Турска сабља 

 Врста ножа 

 Турско купатило 

 Посуда за кување поврћа 

3 Опере Чаробна фрула, Фигарова женидба, и Дон Ђовани написао је: 

1 
 Лудвиг ван Бетовен 

 Жорж Бизе 

 Волфганг Амадеус Моцарт 

 Јохан Себастијан Бах 

 Жозеф Морис Равел 

 Петар Иљич Чајковски 

4 Тартуфи су врста: 

1 
 Вина 

 Колача 

 Печурака 

 Паса 

 Паприке 

 Цвећа 

5 Несебична брига за добробит других назива се: 

1 
 Егоизам 

 Алтруизам 

 Мазохизам 

 Магизам 

 Артифицијализам 

 Даровитост 

6 Мачу Пикчу је древни град: 

1 
 Маора 

 Илира 

 Вапара 

 Хунза 

 Инка 

 Апатана 

7 Писмо за слепе особе се зове: 

1 
 Хирологија  

 Брајева азбука 

 Леонардов код 

 Морзеова азбука 

 Дактилологија 

 Вукова азбука 

8 Коријандер је: 

1 
 Биљка 

 Део одеће 

 Посуда 

 Река 

 Врста оруђа 

 Планина 

9 Уставотворна и законодавна власт у Србији припада: 

1 
 Председнику Републике 

 Председнику Владе 

 Ресорним министарствима 

 Народној скупштини 

 Влади Републике Србије 

 Министру унутрашњих послова 
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10 Медиокритет је: 

1 
 Осредња способност или вредност 

 Емисија едукативног карактера 

 Врхунски резултат 

 Књижевна критика 

 Приврженост 

 Врста хране 

11 Повиновање мишљењу већине, некритичко прихватање идеологије, важећих 

друштвених норми, вредности и очекивања, назива се: 

1  Креативност 

 Активизам 

 Конформизам 

 Вођство 

 Самосталност 

 Анархизам 

12 „Rush“ је парфем модне куће: 

1 
 Versace 

 Chanel 

 Gucci 

 Dolce & Gabbana 

 Аrmani 

 Louis Vuitton 

13 Попечитељ је старословенски назив за: 

1 
 Учитеља 

 Среског начелника 

 Певача 

 Министра 

 Свештеника 

 Лекара 

14 Посебно обучено стручно лице које дошаптава текст извођачима током представе 

зове се: 

1  Сценограф 

 Корепетитор 

 Инквизитор 

 Инспицијент 

 Ректор 

 Суфлер 

15 Таџ Махал је: 

1 
 Камен мудрости 

 Маузолеј 

 Црква 

 Оперска дворана 

 Ботаничка башта 

 Уметничка галерија 

16 Петрологија је научна дисциплина која проучава: 

1 
 Инсекте  

 Цвеће 

 Житарице 

 Стене 

 Птице  

 Воду 

17 Мезотерапија је: 

1 

 Терапија водом и морском сољу 

 Терапија светлом 

 Исисавање сувишног поткожног 

масног ткива  

 Убацивање имплантата 

 Терапија ботоксом 

Убризгавање витамина, минерала, 

антиоксиданаса и других активних 

супстанци у кожу 

18 Компетенција значи: 

1 

 Имати смисао за хумор 

 Имати посао 

 Бити ирационалан 

 Отвореност, приступачност, опуштеност 

 Бити ироничан 

Имати знање, вештине и искуство; 

Способност, меродавност, надлежност  

19 Који град је, по библијској легенди, уништен због грехова његових становника? 

1 

 Јерусалим 

 Персеполис 

 Гомора  

 Атлантида 

 Александрија 

 Вавилон 
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20 Outlook Express је програм за: 

1 
 Цртање 

 Претраживање интернета 

 Брзи преглед фотографија 

 Слање и примање електронске поште 

 Писање текстова 

 Обраду звука 

21  Који мореуз раздваја Европу и Африку? 

1 
 Босфор 

 Берингов мореуз 

 Ламанш 

 Отранска врата 

 Магеланов пролаз 

 Гибралтар 

22 Органска обољења изазвана психолошким факторима су: 

1 
 психијатријске болести  

 неуролошка обољења 

 психички поремећаји 

 емотивне трауме 

 психосоматска обољења  

 поремећаји личности 

23 Службено смањивање вредности новчане јединице (валуте) неке земље је:  

1 
 Девалвација  

 Инфлација 

 Дефлација 

 Депресија 

 Банкрот 

 Лицитација  

24 У филму „Кишни човек“ главни лик (у тумачењу Дастина Хофмана) има: 

1 
 Даунов синдром 

 Аутизам 

 Шизофренију 

 Депресију 

 Дислексију 

 Церебралну парализу  

25 20. новембра сваке године се обележава: 

1 
 Светски дан детета 

 Светски дан планете земље 

 Светски дан здравља 

 Светски дан породице 

 Светски дан музике 

 Светски дан позоришта 

26 Најосетљивије чуло слуха има: 

1 
 Зец 

 Мачка 

 Сова 

 Слепи миш 

 Пастрмка 

 Медвед 

27. Џон Ленон био је певач групе:  

1 
 Pink Floyd 

 The Rolling Stones 

 The Beatles  

 The Animals 

 Led Zeppelin 

 The Doors 

28. Митолошко биће које има тело човека и главу бика је: 

1 
 Кербер 

 Минотаур 

 Киклоп 

 Пегаз 

 Кентаур 

 Хидра 

29 Слику „Госпођице из Авињона“ насликао је: 

1 
 Пабло Пикасо  

 Салвадор Дали 

 Паја Јовановић  

 Клод Моне 

 Пол Сезан 

 Урош Предић 

30 На светском првенству у дворани у Портланду, 2016. године, атлетичарка Ивана 

Шпановић је у скоку у даљ освојила: 

1  Златну медаљу 

 Сребрну медаљу 

 Бронзану медаљу 

 Четврто место 

 Пето место 

 Осмо место 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

Други уписни рок 

Укупан број освојених поена____________ 

Испит се ради 60 минута, без литературе. 

Тест се попуњава искључиво хемијском оловком. 

Преправљани, прецртавани и подебљавани одговори неће бити признати. 

 

1. Западнословенској  језичкој групи припадају следећи језици:  

 словачки, 

 лужичкосрпски, 

 украјински, 

 пољски. 

                                  Означите крстићем тачне одговоре 

1 

2. Старословенски језик настао је на основу дијалеката Словена из околине града 

 Солуна           Крфа             Охрида 

 

                                 Означите крстићем тачан одговор 

1 

3. Препрека за гласове К, Г, Х ствара се на делу говорног апарата који се назива: 

 меко (задње) непце, 

 гласне жице, 

 носна шупљина. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

4. Свакој наведеној групи сугласника допишите један, који недостаје: 

А) Л, Р, __Н____ 

Б) Ф, С, З, Ш, Ж , __Х___ 
1 

5. Напишите које су две гласовне промене извршене у речи БРИЖНА! 

________непостојано А_________    __________палатализација_________ 
1 

6. Следеће придеве упишите у одговарајуће врсте: ГЛИНЕНИ, ЈУТАРЊИ, ДРВЕН, 

МИЛИЧИН, КРИЛАТ, ВИСОК 

А) описни: _______крилат, висок_____________________________ 

Б) присвојни: _____Миличин________________________________ 

В) градивни: ______глинени, дрвен___________________________ 

Г) временски: ______јутарњи_________________________________  

1 

7. Вештици нова метла треба 

Да је вози преко неба, 

Јер је њена метла стара 

Код метломеханичара.  

 

У стиховима песме Потребна метла  подвуците сложеницу!  

 

1 

8. У наведеним стиховима реч ВЕШТИЦИ је у 

 

 акузативу                генитиву          дативу. 

                                   Означите крстићем тачан одговор 

1 



2 

 

9. Свака фока мисли, док сарделе мези, 

 Да је са фиоком у рођачкој вези.  

 

У стиховима песме Фоке и фиоке подвучена су два идентична глаголска облика. Који 

глаголски облик је у питању? ___презент_______________ 

1 

10. Свака фока мисли, док сарделе мези, 

 Да је са фиоком у рођачкој вези.  

 

У стиховима песме Фоке и фиоке подвучена синтагма је: 

 придевска, 

 прилошка, 

 именичка. 

 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

11. Жаба пева арије 

Док у својој бари је. У стиховима песме Жабин протест  подвучен је: 

 прави (ближи) објекат,      прилошка одредба за место,      неправи објекат, 

 

                                        Означите крстићем тачан одговор 

1 

12. Глагол ПЕВАТИ по виду је: 

 свршен, 

 несвршен. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

13. Жаба пева арије 

Док у својој бари је. 

У стиховима песме Жабин протест  подвучена реченица је: 

 намерна, 

 временска, 

                                        Означите крстићем тачан одговор 

1 

14. Како гласе антоними од наведених речи: 

НИЗАК  __висок____   ДЕБЕО ___мршав___  ПАМЕТАН ___глуп______ 
1 

15. Следећу реченицу препишите правилно (писаним словима) и ставите све знаке 

интерпункције: ЂУРА ЈАКШИЋ НАШ  ПОЗНАТИ ПЕСНИК ПРИПОВЕДАЧ И 

СЛИКАР РОЂЕН ЈЕ У СРПСКОЈ ЦРЊИ 

Ђура Јакшић, наш познати песник, приповедач и сликар, рођен је у Српској Црњи. 

 

1 

16. 

Петрарка је свог Канцонијера посветио  Лаури,  Дантеова муза била је Беатриче, а 

Лаза Костић је своју поему Santa Maria della Salute посветио: 

 

 Мини Караџић 

 Ленки Дунђерски 

 Милени Павловић – Барили 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

17. 

Ко од следећих античких писаца није био трагичар: 

 Софокле 

 Аристофан 

 Еурипид 

Означите крстићем тачан одговор 

 

 

1 
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18. 

У које годишње доба се дешава радња Проклете авлије (подвуците тачан одговор) 

 

лето, зима, јесен, пролеће, михољско лето 

1 

19. 

У наведеном низу песника подвуците и оне који су писали за децу: 

 

Бранислав Нушић 

Растко Петровић 

Десанка Максимовић 

Меша Селимовић 

Милош Црњански 

 

1 

20. 

Наведите имена два новија писца српске књижевности који стварају у новом 

миленијуму 

Дејан Алексић, Урош Петровић, Игор Коларов 

 

1 

21. 

Подвуците књижевне врсте наше средњовековне књижевности 

 

  хагиографија (житије), акростих, апокриф,  романса 
1 

22. 

Дело Људи говоре написао је: 

 Петар Петровић 

 Вељко Петровић 

 Растко Петровић 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

23. 

Бокачово дело Декамерон у преводу значи: 

 десет дана,            десетица,                 десетак 

 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

24. 

Романтизам је књижевноуметнички правац којег одликује (означите крстићем тачан 

одговор): 

идиличност, приказивање рајских почетака људског живота, тежња ка врлини и 

лепоти 

 осећање тзв.светског бола, бекство из реалности, субјективност, машта и 

прекомерност осећања 

 потпуна аутономија уметности, затварање у кулу од слоноваче 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

25. 

Поређајте етапе драмске радње по редоследу у којем се јављају у драми: 

расплет, перипетија, експозиција, заплет, кулминација  

 

1) експозиција  2) заплет  3) кулминација  4) перипетија  5) расплет  

 

1 
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26. 

Крстићем означите реченицу у којој се уочава стилска фигура ЕУФЕМИЗАМ: 

 Постао је храна црвима.  

 Отишао је на боље место. 

 Умро је због немарности лекара. 

Означите крстићем тачне одговоре. 

1 

27. 

Прозно дело у којем аутор излаже своја осећања на минула друштвено-историјска 

збивања у којима је био учесник или очевидац назива се: 

 биографија  

 дневник  

  мемоари  

 путопис 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

28. 

Роман Чича Горио Оноре де Балзака део је великог циклуса који је писац назвао: 

 Урнебесна комедија 

 Божанствена комедија 

 Људска комедија 

 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

29. 

У Камијевом роману Странац догађа се једно убиство. 

Ко пуца?__Мерсо_______ 

Кога убија?__Арапина___ 

Убица каже да је пуцао због (наведи):_због сунца______ 

1 

30. 

Подвуците називе књижевних праваца који су претходили симболизму: 

 

романтизам, футуризам, дадаизам, натурализам, класицизам , надреализам 

 

1 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2016) 

(други уписни рок) 

 

 

Упутсво за решавање тестова:  
У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 

Испит траје 45 минута. 

 

                                                                                            Укупан број освојених поена: ___________ 

 

1. Пад Западног римског царства догодио се: 

1 
 313. године 

 74. године п.н.е. 

 476. године 

 476. године п.н.е. 

 138. године 

 365. године п. н. е. 

2 Хамам је: 

1 
 Сендвич са истока 

 Егзотична салата 

 Турска сабља 

 Врста ножа 

 Турско купатило 

 Посуда за кување поврћа 

3 Опере Чаробна фрула, Фигарова женидба, и Дон Ђовани написао је: 

1 
 Волфганг Амадеус Моцарт  

 Лудвиг ван Бетовен 

 Жорж Бизе 

 Јохан Себастијан Бах 

 Жозеф Морис Равел 

 Петар Иљич Чајковски 

4 Сремуш (црембош) је: 

1 
 Дивљи орах 

 Ковачки алат  

 Врста одеће 

 Дивљи бели лук 

 Врста печурке 

 Посуда 

5 Несебична брига за добробит других назива се: 

1 
 Егоизам 

 Алтруизам 

 Мазохизам 

 Магизам 

 Артифицијализам 

 Даровитост 

6 Највећа пирамида у Египту је: 

1 
 Џозерова 

 Кефренова 

 Кеопсова 

 Микеренова 

 Кафрина 

 Менкаурина 

7 Писмо за слепе особе се зове: 

1 
 Хирологија  

 Брајева азбука 

 Леонардов код 

 Морзеова азбука 

 Дактилологија 

 Вукова азбука 

8 Коала је врста: 

1 
 Копитара 

 Листопадне биљке 

 Оруђа 

 Торбара 

 Четинарске биљке 

 Птице 

9 Уставотворна и законодавна власт у Србији припада: 

1 
 Председнику Републике 

 Председнику Владе 

 Ресорним министарствима 

 Влади Републике Србије 

 Министру унутрашњих послова 

 Народној скупштини 



2 

 

10 Анархија је: 

1 
 Повлачење 

 Диктатура 

 Демократија 

 Безвлашће 

 Потчињеност 

 Оруђе 

11 Повиновање мишљењу већине, некритичко прихватање идеологије, важећих 

друштвених норми, вредности и очекивања, назива се: 

1  Креативност 

 Активизам 

 Конформизам 

 Вођство 

 Самосталност 

 Анархизам 

12 „Rush“ је парфем модне куће: 

1 
 Gucci  

 Versace 

 Chanel 

 Dolce & Gabbana 

 Аrmani 

 Louis Vuitton 

13 Попечитељ је старословенски назив за: 

1 
 Учитеља 

 Среског начелника 

 Певача 

 Свештеника 

 Министра 

 Лекара 

14 „Metropolitan opera“ (скраћено: Тhe Met) се налази у: 

1 
 Лондону 

 Бечу 

 Пекингу 

  Њујорку 

 Минхену 

 Москви 

15 Таџ Махал је: 

1 
 Камен мудрости 

 Маузолеј 

 Црква 

 Оперска дворана 

 Ботаничка башта 

 Уметничка галерија 

16 Петрологија је научна дисциплина која проучава: 

1 
 Инсекте  

 Цвеће 

 Житарице 

 Стене 

 Птице  

 Воду 

17 Миопија је: 

1 
 Далековидост 

 Слепило за боје 

 Повишен очни притисак 

 Бактеријска инфекција очију 

 Кратковидост 

 Разрокост 

18 Компетенција значи: 

1 
 Имати смисао за хумор 

 Имати посао 

 Бити ирационалан 

 Отвореност, приступачност, опуштеност 

 Бити ироничан  

 Имати способности, знања и вештине 

19 Зашто је Каин убио Авеља? 

1 
 Из зависти 

 Због дугова 

 Да би осветио брата 

 Због сребрњака 

 Због жене 

 Из нехата 

20 Апликација за преглед дигиталних фотографија је:: 

1 

 WinAmp 

 MS Excel 

 VLC Play 

 ACD See 

 BitTorrent 

 IBM SPSS Statistics 



3 

 

21  Који мореуз раздваја Европу и Африку? 

1 
 Босфор 

 Берингов мореуз 

 Ламанш 

 Отранска врата 

 Магеланов пролаз 

 Гибралтар 

22 Човек усмерен на размишљање, склон јаким узбуђењима (обично пуним бола и 

туге, а која се лагано мењају и пролазе), по темпераменту је: 

1  Колерик 

 Сангвиник 

 Меланхолик 

 Скептик 

 Неуротик 

 Флегматик 

23 Службено смањивање вредности новчане јединице (валуте) неке земље је:  

1 
 Девалвација  

 Инфлација 

 Дефлација 

 Депресија 

 Банкрот 

 Лицитација  

24 У филму „Кишни човек“ главни лик (у тумачењу Дастина Хофмана) има: 

1 
 Даунов синдром 

 Аутизам 

 Шизофренију 

 Депресију 

 Дислексију 

 Церебралну парализу  

25 20. новембра сваке године се обележава: 

1 
 Светски дан детета 

 Светски дан планете земље 

 Светски дан здравља 

 Светски дан породице 

 Светски дан музике 

 Светски дан позоришта 

26 Најосетљивије чуло слуха има: 

1 
 Зец 

 Мачка 

 Сова 

 Слепи миш 

 Пастрмка 

 Медвед 

27. Џон Ленон био је певач групе:  

1 
 Pink Floyd 

 The Rolling Stones 

 The Beatles  

 The Animals 

 Led Zeppelin 

 The Doors 

28. Митолошко биће које има тело човека и главу бика је: 

1 
 Кербер 

 Минотаур 

 Киклоп 

 Пегаз 

 Кентаур 

 Хидра 

29 Слику „Госпођице из Авињона“ насликао је: 

1 
 Пабло Пикасо  

 Салвадор Дали 

 Паја Јовановић  

 Клод Моне 

 Пол Сезан 

 Урош Предић 

30 На летњим олимпијским играма у Рио де Жанеиру, 2016. године, ватерполо 

репрезентација Србије је освојила: 

1  Златну медаљу 

 Сребрну медаљу 

 Бронзану медаљу 

 Четврто место 

 Пето место 

 Седмо место 

 

 

 

 

 



1 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Укупан број освојених поена____________ 

Испит се ради самостално и хемијском оловком 60 минута. 

 

1. Спев Бој змаја с орлови Јован Рајић је написао на:  

 руском, 

 рускословенском, 

 српском народном језику. 

                                  Означите крстићем тачан одговор. 

1 

2. Термин црквенословенски језик је синоним за: 

 

 старословенски језик у различитим редакцијама 

 славеносрпски језик 

 прасловенски језик 

 

                                 Означите крстићем тачан одговор. 

1 

 

 

 

3. Вук се залагао да основицу књижевног језика чини само  (и)јекавски   изговор. 
1 

4. Наведите звучне предњонепчане  

: Ђ,  Ж,  Џ, ( Ј,  Њ, Љ) 1 

5. Које су гласовне промене извршене у дативу једнине именице отац? 

Непостојано А, Губљење сугласника (упрошћавање сугласничке групе) 1 

6. У реченици Данас само један ученик није на часу прецизно одредите врсту  и функцију 

(службу) подвучене речи: 

 

врста речи: Број   ; функција (служба): Атрибут  

1 

7. Вуче, вуче бубо лења 

Шта ће рећи поколења 

Водио си живот буран 

Па остао некултуран. 

 

У стиховима песме Вуче, вуче бубо лења подвучена су два глаголска облика! Одредите који су 

глаголски облици у питању, а потом први глаголски облик претворите у потенцијал, а други у 

футур II ! 

 

1.Ће рећи  Футур I,  Би рекла   

2. Водио си    Перфекат,    Будеш водио  

1 

8. Миш је добио грип 

Па је сео у џип 

И превалио пут дугачак 

Да га прегледа доктор Мачак. 

 

У стиховима песме Миш је добио грип подвучена синтагма је:  

 субјекатска      прилошка. 

 

                                       Означите крстићем тачан одговор. 

1 



2 

9. Реч КЊИГОВЕЗАЦ је добијена типом творбе која се назива: 

 извођење (деривација)     слагање (композиција)      комбинована творба речи. 

 

                                   Означите крстићем тачан одговор. 

1 

10. Чини ми се вековима 

Вук са овцом нешто има 

 

У стиховима песме Вук и овца подвучена реч је у  

 акузативу                генитиву          инструменталу. 

 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

11. Доктор пацијента пипну 

Пацијент нешто зуцну 

Доктор му    леђа штипну 

Затим га у чело куцну. 

 

У наведеним стиховима подвуците објекте и разврстајте их на 

 

прави (ближи) објекти: пацијента,   нешто,  леђа,   га    

неправи (даљи) објекат:    му 

 

1 

12. Подвуците глаголе који имају оба глаголска вида: 

 

ТЕЛЕФОНИРАТИ, ПРЕГРАДИТИ, ДОРУЧКОВАТИ, ОТИЋИ 
1 

13. Миш је добио грип 

Па је сео у џип 

И превалио пут дугачак 

Да га прегледа доктор мачак. 

 

У стиховима песме Миш је добио грип  подвучена реченица је: 

 намерна,          временска,                изрична,               условна. 

 

                                        Означите крстићем тачан одговор. 

1 

14. Напишите  синониме домаћег порекла уз позајмљенице: 

 

конгруенција слагање консонант сугласник асимилација једначење (уједначавање, сажимање) 

 

1 

15. Препишите правилно следећу реченицу: Наш гледаоц је претставник новије генерације 

књижевних ствараоца. 

 

Наш гледалац је представник новије генерације књижевних стваралаца. 
1 

16. Снага једног митског јунака налазила се у његовој пети. То је био: 

 

 Херакле 

 Ахилеј 

 Посејдон 

 Одисеј 

 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 



3 

17. Свети Сава је написао „Номоканон”, црквени устав, зборник грађанских и црквених правила, 

познат по називу: 

 Закон светог Саве 

 Светосавски уставни акт 

 Крмчија 

 Кончаник 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

18. Народне епске песме групишемо у неколико циклуса, у зависности од врсте тематике која је у 

њима опевана. Који су то циклуси? Подвуците тачне одговоре. 

преткосовски, докосовски, покосовски, поткосовски, косовски, надкосовски 

 

1 

19. Поређајте по хронолошком редоследу књижевно-периодизацијске појмове: 

а) класицизам 

б) хуманизам и ренесанса 

в) реализам 

г) симболизам 

д) романтизам 

   б, а, д, в, г  

1 

20. Нушићева „Госпођа министарка” је комедија: 

 ситуације 

 нарави 

 карактера 

 забуне 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

21. Основни мотив у песми Алексе Шантића „Вече на шкољу” је: 

 родољубиви 

 љубавни 

 социјални 

 религиозни 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

22. У свом основном значењу МЕТОНИМИЈА је:  

 скраћено поређење по сличности међу стварима 

 стављање речи на њихово право место 

 поређење према логичкој повезаности међу стварима 

 тврдња која у себи садржи противречност изреченој тврдњи 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

23. Ком књижевном правцу припада дело „Божанствена комедија” Дантеа Алигијерија: 

 хуманизму 

 средњевековној књижевности 

 ренесанси 

 бароку 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

24. „Четрдесет ми је година, ружно доба. Човјек је још увијек млад да би имао жеља, али већ стар 

да их остварује...”Наведени цитат је из романа: 

 Прољећа Ивана Галеба 

 Дундо Мароје 

 Дервиш и смрт 

 Сеобе                                                                                      Означите крстићем тачан одговор. 

1 



4 

25. Иво Андрић је добио Нобелову награду за књижевност 1961.  године. Говор који је приликом 

тога одржао познат је под називом: 

 Хроника моје младости 

 Прича о мосту који спаја људе свих вера 

 О причи и причању 

 Знакови поред пута 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

26. Растко Петровић је написао дело: 

 Хроника паланачког гробља 

 Рани јади 

 Људи говоре 

 Златно руно 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

27. Апокрифи су врста књижевног дела која: 

 величају хришћанску цркву 

 величају паганско-митолошка веровања једног народа 

 одступају од званичног хришћанског учења 

 говоре о скривеној историји једног народа 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

28. Шта означавају Содома и Гомора? 

 разочараност (безнађе, депресију) 

 поквареност (пропаст, разврат) 

 насиље над слабијима (њихово мучење, убијање) 

 напраситост (тврдоглавост, прекост) 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

29. Гњев ми Богињо певај, Пелеју, Ахилеју сина! 

Подвучена стилска фигура назива се: 

 апострофа 

 перифраза 

 персонификација 

 метафора 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

30. Као технички термин у драми ЧИН означава:  

 поступак главног јунака који њиме радњу преокреће из среће у несрећу, и обратно 

 поступак било којег јунака али који има главну, можда пресудну улогу у будућем развоју 

догађаја 

 део драме који се игра на позорници без прекида, између дизања и спуштања завесе 

 део драме који подразумева период између уласка и изласка једне личности на позорницу 

и изласке те личности са ње 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2017)  

(први уписни рок) 

 

Упутство за решавање тестова:  
 

У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 

Испит траје 45 минута. 

 

Укупан број освојених поена: ___________ 

 

1. Фаза јављања срећне идеје у стваралачком мишљењу назива се: 

1 
 Инкубација 

 Препарација 

 Илуминација 

 Верификација 

 Рекогниција 

 Сепарација 

2 Актуелни светски шампион Формуле 1 је: 

1 
 Кими Раиконен 

 Ралф Шумахер 

 Жан Алези 

 Луис Хамилтон 

 Нико Розберг 

 Михајл Шумахер 

3 Други светски рат почео је нападом Немачке на: 

1 
 Аустрију 

 Пољску 

 Чешку 

 Југославију 

 Русију 

 Порторико 

4 Чувени амфитеатар Колосеум налази се у: 

1 
 Риму 

 Фиренци 

 Венецији 

 Торину  

 Милану 

 Пизи 

5 Под утицајем ултраљубичастог зрачења у организму се ствара витамин: 

1 
 А 

 C 

 B1 

 D 

 B2 

 E 

6 Екстровертна особа је: 

1 
 Необична 

 Затворена 

 Искрена 

 Отворена 

 Религиозна  

 Самостална 

7 Пас са три главе и змијским репом у грчкој митологији звао се: 

1 
 Кербер 

 Пегаз 

 Минотаур 

 Киклоп 

 Хидра 

 Кентаур 

8 Страћатела је врста: 

1 
 Пива 

 Сладоледа 

 Ракије 

 Цитрусног воћа 

 Љуте паприке 

 Вина 

9 Чувене „Старке“ производи компанија: 

1 
 Најк 

 Рибок 

 Адидас 

 Томи Хилфигер 

 Конверс 

 Пума 



2 

 

10 Синагога је зграда у којој верске активности обављају: 

1 
 Католици 

 Јевреји 

 Протестанти 

 Будисти 

 Хиндуисти 

 Муслимани 

11 Главну женску улогу у филму „Лепотица и звер“ игра: 

1 
 Ема Вотсон 

 Мила Јововић 

 Руби Роуз 

 Скарлет Јохансон 

 Ема Стоун 

 Виола Дејвис 

12 Хмељ је неопходан састојак у производњи: 

1 
 Целулозе 

 Пластике 

 Зубне пасте 

 Вина 

 Пива 

 Чоколаде 

13 Актуелни министар унутрашњих послова Републике Србије је: 

1 
 Алесандар Вулин 

 Небојша Стефановић 

 Ивица Дачић 

 Синиша Мали 

 Златибор Лончар 

 Срђан Вербић 

14 Песму „Ти се љубиш на тако добар начин“ изводи група: 

1 
 Леб и сол 

 Лету штуке 

 Мајке 

 Оружјем против отмичара 

 Пакет аранжман 

 Бајага и инструктори 

15 Неспособност стављања на становиште другог и немогућност сагледавања ствари из 

туђе перспективе, већ усмереност само на свој начин сагледавања стварности је: 

1  Репетиција 

 Конкретност 

 Негација 

 Сублимација 

 Егоцентризам 

 Рационализација 

16 Скамија је: 

1 
 Турска сабља 

 Труба 

 Школска клупа 

 Врста зачина 

 Посуда 

 Рам за слике 

17 Број држава, пуноправних чланица Европске уније је: 

1 
 52 

 108 

 36 

 28  

 25 

 17 

18 Да бисмо могли да репродукујемо звук са рачунара, морамо да поседујемо: 

1 
 Штампач 

 Звучну картицу 

 Скенер 

 Web камеру 

 Рутер 

 Тастатуру 

19 Овогодишњи победник фудбалске Лиге шампиона је екипа: 

1 
 Реал Мадрида 

 Ливерпула 

 Манчестер Јунајтеда 

 Олимпијакоса 

 Јувентуса 

 Барселоне 

20 Коала је врста: 

1 

 Копитара 

 Торбара 

 Листопадне биљке 

 Птице 

 Инсекта 

 Четинарске биљке 



3 

 

21  Слику „Тајна вечера“ или „Последња вечера“  насликао је: 

1 
 Леонардо да Винчи 

 Салвадор Дали 

 Пабло Пикасо 

 Клод Моне  

 Пол Сезан 

 Винсент ван Гог 

22 Ag је ознака за следећи хемијски елемент: 

1 
 Магнезијум 

 Аргон 

 Арсен 

 Сребро 

 Злато  

 Жива 

23 Пеницилин се добија из: 

1 
 Морске пене 

 Соли 

 Коприве 

 Животињске масти 

 Биљне масти 

 Гљиве 

24 Грчки бог љубави је: 

1 
 Посејдон 

 Арес 

 Ерос 

 Зевс 

 Хад 

 Дионис 

25 Акронимска скраћеница за организацију Уједињених нација за образовање, науку и 

културу је: 

1  ЦЕСИД 

 УНХЦР 

 УНФПА 

 УНЕСКО 

 УНИЦЕФ 

 УНХЦР 

26 Ђердапска клисура налази се у речној долини: 

1 
 Велике Мораве 

 Тимока 

 Дрине 

 Јужне Мораве 

 Дунава 

 Нишаве 

27. Стеријино позорје одржава се сваке године у: 

1 
 Новом Саду 

 Краљеву 

 Нишу 

 Београду 

 Сремској Каменици 

 Крагујевцу 

28. Приближна вредност математичке константе пи (π) је: 

1 
 17,6 

 4,13 

 3,14 

 18 

 108 

 314 

29 Хипотерапија је лечење уз помоћ: 

1 
 Воде 

 Коња 

 Хипнозе 

 Кисеоника 

 Акупунктуре 

 Морске соли 

30 У ком граду се сваке године одржава Гитаријада? 

1 
 Неготин  

 Бор 

 Зрењанин 

 Зајечар 

 Београд  

 Ниш 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ (II уписни рок) 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Укупан број освојених поена____________ 

Испит се ради самостално и хемијском оловком 60 минута. 

 

1. Ђура Даничић је написао: 

 Малу српску граматику, 

 Рат за српски језик и правопис, 

 Бој змаја с орлови. 

                                  Означите крстићем тачне одговоре. 

1 

2. Термин црквенословенски језик је синоним за: 

 

 старословенски језик у различитим редакцијама 

славеносрпски језик 

 прасловенски језик 

                                 Означите крстићем тачан одговор. 

1 

 

 

 

3. У основи српског књижевног језика је ____штокавско_______________ наречје и  

___екавски___________ и ________ијекавски_____________________ изговор. 1 

 

4. 

 

Наведите задњонепчане сугласнике: ___ К, Г, Х____________ 1 

5. Које су гласовне промене извршене у речи РОЂАЦИ? 

__________ЈОТОВАЊЕ И СИБИЛАРИЗАЦИЈА_________________________ 
1 

6. У датој реченици одредите функцију (службу) подвучене речи: Сваки школски зимски 

распуст Радомир, звани Лале, проводио је у неком планинском месту.  

 апозиција, 

 објекат, 

 субјекат. 

                                  Означите крстићем тачан одговор. 

1 

7. Вуче, вуче бубо лења 

Шта ће рећи поколења 

Водио си живот буран 

Па остао некултуран. 

 

У стиховима песме Вуче, вуче бубо лења подвучени глаголски облик је: 

 крњи перфекат, 

 презент, 

 аорист. 

                                  Означите крстићем тачан одговор.  

1 

8. Сваки школски зимски распуст Радомир, звани Лале, проводио је у неком планинском 

месту.  
У датој реченици подвучена синтагма је:  

 субјекатска      прилошка. 

                                       Означите крстићем тачан одговор. 

1 

9. Реч ПЛАНИНСКИ је добијена типом творбе која се назива: 

 извођење (деривација)     слагање (композиција)      комбинована творба речи. 

 

                                   Означите крстићем тачан одговор. 

 

1 



2 

 

10. Чини ми се вековима 

Вук са овцом нешто има 

 

У стиховима песме Вук и овца подвучена реч  је у  

 акузативу                генитиву          инструменталу. 

 

                                   Означите крстићем тачан одговор. 

1 

11. Допуните табелу 

 Мушки род Женски род Средњи род 

Једнина онај она оно 

Множина ОНИ ОНЕ ОНА 
 

1 

12. Напишите којим врстама припадају подвучене речи у следећој реченици: Слова још нису 

онако сабијена као у позним рукописима. 

а) онако _____ПРИЛОГ________________ 

б) позним ____ПРИДЕВ_________________ 

1 

13. Окренуо се леђима ветру, марамом прекрио лице и ставио наочаре да би заштитио очи. 

У датом примеру подвучена реченица је: 

 намерна,          временска,                изрична,               условна. 

 

                                        Означите крстићем тачан одговор. 

1 

14. Уз дате речи напишите оне које су домаћег порекла: 

 

волан  _УПРАВЉАЧ____   фрижидер __ХЛАДЊАК____  шрафцигер __ОДВИЈАЧ_______ 

 

1 

15. Од наведених речи исправно су написане: 

 

 нај више,          најачи,                најлепше,               најјача. 

 

                                        Означите крстићем тачне одговоре. 

1 

16. Према грчкој митологији, Прометеј је окован за стену зато што је:  

 отворио Пандорину кутију 

 украо ватру и дао је људима 

 одао тајне богова 

 украо амброзију 

 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

17. Свети Сава је написао „Номоканон”, црквени устав, зборник грађанских и црквених правила, 

познат по називу: 

 Закон светог Саве 

 Светосавски уставни акт 

 Крмчија 

 Кончаник 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

18. Деспотица Јелена, касније монахиња Јефимија, написала је, тачније златним везом извезла 

песму у којој слави заслуге једног српског срењовековног владара. Како се назива та 

песничка творевина и коме је она  заправо намењена? 

Назив песничке творевине: _____Похвала кнезу Лазару__________________ 

 

1 



3 

 

19. 

Прочитајте следећи одломак: „Понедељак, увече, новембар, 1943. године. Синоћ, док је Ели 

била још овде, зачуло се дуго, снажно звоњење на вратима. Пребледела сам намах – све из 

страха. Ноћу видим себе у тамници, без маме и тате.“ 

Како се назива књижевна врста којој овај одломак припада? 

__________ДНЕВНИК_____________________ 

1 

20. Позната Ресавска преписивачка школа  налазила се у манастиру: 

 Манасија 

 Студеница 

 Дечани 

 Жича 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

21. 
У поље поред елемената драмске композиције упишите број од 1 до 5 тако да добијете 

редослед њиховог појављивања у класичном типу драме 

експозиција__1__заплет_2__кулминација__3__перипетија_4__расплет_5_ 

 

1 

22. 
У свом основном значењу МЕТАФОРА  је:  

 скраћено поређење по сличности међу стварима 

 стављање речи на њихово право место 

 поређење према логичкој повезаности међу стварима 

 тврдња која у себи садржи противречност изреченој тврдњи 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

23. Ком књижевном правцу припада дело „Ана Карењина“ Лава Толстоја: 

 класицизму 

 романтизму 

 модерној књижевности 

 реализму 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

24. 
Наведи основне књижевне родове _______лирика, епика, драма_______________________ 

                                                                            
1 

25. Иво Андрић је добио Нобелову награду за књижевност __1961.______године. Говор који је 

приликом тога одржао познат је под називом: 

 Хроника моје младости 

 Прича о мосту који спаја људе свих вера 

 О причи и причању 

 Знакови поред пута 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 
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26. 
Препознајте књижевни лик о којем се говори: “Како је могао, кад се растао са Иваном,  

одједном сасвим заборавити на брата Димитрија, кога је јутрос био наумио неизоставно да 

нађе, па макар се чак и не враћао у манастир те ноћи?” 

Кљижевни лик је:______ АЉОША КАРАМАЗОВ____________ 

 

1 

27. Народна бајка је прозна врста у којој: 

 у којој доминирају чудесни и натприродни чиниоци 

 у којој се ликови не могу претварати у животиње 

 у којој је посебно наглашен реални свет 

 у којој не постоји временска и просторна локализованост 

Означите крстићем тачне одговоре. 

1 

28. Роман Чича Горио Оноре де Балзака део је великог циклуса који је писац назвао 

 Људска комедија 

 Урнебесна комедија 

 Божанствена комедија 

 Француска комедија 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

29. Подвуци реченицу у којој примећујеш стилску фигуру ДИСФЕМИЗАМ 

 Умро је. 

 Отишао је на боље место. 

 Постао је храна црвима 

 Склопио је очи заувек 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

30. Реалистично у приповедању означава:  

 приповедање догађаја из стварног, реалног живота, који су се заиста збили у прошлости 

или се дешавају у садашњости 

 уверљиво и тачно приповедање у односу на стварност 

 приповедање уз мноштво детаља 

 приповедање без употребе стилских фигура 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2017)  

(други уписни рок) 

 

Упутство за решавање тестова:  
 

У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 

Испит траје 45 минута. 

 

Укупан број освојених поена: ___________ 

 

1. Пацифисти се залажу за: 

1 
 Мир 

 Забрану превоза нафте морем 

 Забрану пушења 

 Експлоатацију рудних богатстава 

 Вегански начин исхране 

 Оснивање Исламске Државе 

2 На светском првенству у Будимпешти (2017. године) наши ватерполисти су 

освојили: 

1  Четврто место 

 Златну медаљу  

 Сребрну медаљу 

 Шесто место 

 Пето место  

 Бронзану медаљу 

3 Стеријино позорје одржава се сваке године у: 

1 
 Краљеву 

 Новом Саду 

 Нишу 

 Београду 

 Сремској Каменици 

 Крагујевцу 

4 Чувени амфитеатар Колосеум налази се у: 

1 
 Паризу 

 Фиренци 

 Венецији 

 Торину  

 Риму 

 Пизи 

5 Приближна вредност математичке константе пи (π) је: 

1 
 17,6 

 4,13 

 18 

 3,14 

 108 

 314 

6 Интровертна особа је: 

1 
 Необична 

 Отворена 

 Искрена 

 Самостална 

 Религиозна  

 Затворена 

7 Слику „Тајна вечера“ или „Последња вечера“ насликао је: 

1 
 Леонардо да Винчи 

 Салвадор Дали 

 Пабло Пикасо 

 Клод Моне  

 Пол Сезан 

 Винсент ван Гог 

8 Пас са три главе и змијским репом у грчкој митологији звао се: 

1 
 Минотаур 

 Пегаз 

 Кербер 

 Киклоп 

 Хидра 

 Кентаур 

9 Чувени бренд „Левис“ (енгл. „Levi's“) најпознатији је по производњи: 

1 
 Јахти 

 Сирева 

 Челика 

 Играчака 

 Фармерица 

 Намештаја 



2 

 

10 Рабин је: 

1 
 Турски посластичар 

 Тумач египатских хијероглифа 

 Стари назив аутопревозника 

 Назив за ходочашће муслимана у Меку 

 Врховни бог старих словена 

 Јеврејски свештеник 

11 Главну мушку улогу у филму „Пирати са Кариба – Салазарова освета“ (2017. 

година) игра: 

1  Џони Деп 

 Николас Кејџ 

 Џејсон Стејтам 

 Бред Пит 

 Зек Ефрон 

 Чарли Шин 

12 Хмељ је неопходан састојак у производњи: 

1 
 Целулозе 

 Пластике 

 Зубне пасте 

 Вина 

 Пива 

 Чоколаде 

13 Песму „Не ломите ми багрење“ изводи: 

1 
 Момчило Бајагић 

 Бора Ђорђевић 

 Оливер Драгојевић 

 Ђорђе Балашевић 

 Здравко Чолић 

 Масимо Савић 

14 Страћатела је врста: 

1 
 Пива 

 Сладоледа 

 Ракије 

 Цитрусног воћа 

 Љуте паприке 

 Вина 

15 Пермисиван родитељ је: 

1 
 Строг 

 Недоследан 

 Агресиван 

 Дистанциран 

 Попустљив 

 Нетолерантан 

16 Шнајдер је: 

1 
 Плесач 

 Ковач 

 Кројач 

 Певач народних песама 

 Возач 

 Земљорадник 

17 Број држава, пуноправних чланица Европске уније је: 

1 
 52 

 108 

 36 

 17 

 25 

 28 

18 Да бисмо могли да репродукујемо звук са рачунара, морамо да поседујемо: 

1 
 Штампач 

 Звучну картицу 

 Скенер 

 Камеру 

 Рутер 

 Тастатуру 

19 Најпознатије карневалске свечаности одржавају се у: 

1 
 Рио де Жанеиру 

 Сао Паолу 

 Канкуну 

 Мадриду 

 Милану 

 Барселони 

20 Хлорофил је: 

1 
 Грчки филозоф 

 Плодно земљиште 

 Црвени биљни пигмент 

 Зелени биљни пигмент 

 Полисахарид 

 Протеин 

21  Актуелни министар унутрашњих послова Републике Србије је: 

1 
 Алесандар Вулин 

 Небојша Стефановић 

 Ивица Дачић 

 Синиша Мали 

 Златибор Лончар 

 Срђан Вербић 



3 

 

22 „Земљом лала“ назива се:  

1 
 Мађарска 

 Италија 

 Холандија 

 Индија 

 Данска 

 Шпанија 

23 Коњуктивитис је: 

1 
 Болест коња 

 Обољење срца 

 Упала зглобова 

 Обољење коже 

 Упала вежњаче ока 

 Запаљење мозга 

24 Грчки бог љубави је: 

1 
 Посејдон 

 Хермес 

 Дионис 

 Зевс 

 Хад 

 Ерос 

25 Седиште Уједињених нација налази се у: 

1 
 Њујорку 

 Банкоку 

 Пекингу 

 Сиднеју 

 Цириху 

 Лондону 

26 Велика Морава настаје спајањем Јужне и Западне Мораве у близини: 

1 
 Краљева 

 Сталаћа 

 Бечеја 

 Неготина 

 Јагодине 

 Новог Пазара 

27. Најосетљивије чуло слуха има: 

1 
 Зец 

 Мачка 

 Сова 

 Слепи миш  

 Пастрмка 

 Медвед 

28. Други светски рат почео је нападом Немачке на: 

1 
 Аустрију 

 Чешку 

 Пољску 

 Данску 

 Југославију 

 Русију 

29 Далтониста је особа која: 

1 
 Скупља поштанске марке 

 Себично остварује своје циљеве 

 Има тешкоће у говору 

 Обожава браћу Далтон из стрипа 

„Талични Том“ 

 Има потешкоће са моториком 

 Не распознаје боје 

30 Нишвил је фестивал: 

1 
 Џез музике  

 Реп музике 

 Рок музике 

 Панк музике 

 Реге музике 

 Метал музике 
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЈУН 2018. 

 

Укупан број освојених поена____________ 

 

1. Први књижевни језик Словена зове се:  

 прасловенски; 

 старословенски; 

 српскословенски. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

2. Наведите све задњонепчане сугласнике. 

К, Г ,Х 1 

3. Које гласовне промене (алтернације) су извршене у следећим облицима речи: 

1 а) војниче, дружина, дашак: 

б) пруће, робље, јачи: 

палатализација 
 

 
јотовање 

4. У наведеној реченици Очарани брдски дух јој тад рече одредите врсту подвучених речи: 

 

брдски -придев , дух - именица 

1 

5. Које две гласовне промене уочавате у примеру ИШЧУПАТИ? 
1 Једначење сугласника по звучности ;  Једначење сугласника по месту творбе. 

6. Подвучена синтагма у реченици Стазу су затварала огромна златна врата по врсти 

је: 

 именичка;  

 прилошка;  

 придевска. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

7. Реч МОРЕПЛОВАЦ је добијена типом творбе која се назива: 
 

 извођење (деривација);     слагање (композиција);      комбинована творба речи. 

 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

8. У следећој реченици подвуците придевске заменице: 

Моја маца сваког дана преде у својој корпи. 
1 

9. У наведеној реченици Очарани брдски дух јој тад рече подвучена реч је у: 
 

 номинативу;                генитиву;                инструменталу. 

 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

10. Напишите ДЕМИНУТИВЕ од следећих именица: 

ЦВЕТ - цветић;   БАНАНА- бананица. 1 

11. У наведеној реченици Очарани брдски дух јој тад рече подвучен је: 

 прави (ближи) објекат; 

 именски део предиката; 

 неправи објекат; 

 атрибут. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 



2 

 

12. Очарани брдски дух јој тад рече да влада великим подземним царством.  

Подвучена зависна реченица је: 

 намерна; 

 временска; 

 изрична; 

 условна. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

13. Очарани брдски дух јој тад рече да влада великим подземним царством.  

У датој реченици подвучени глаголски облик је: 

 презент; 

 перфекат; 

 аорист. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

14. Како гласе ијекавски облици речи: 
1 а) песма 

б) век 

пјесма;  

 вијек. 

15. Напишите исправно следећа властита имена: 

1 
а) нова година  

б) деда мраз 

в) ђурђеви ступови 

Нова година;  

 

 
Деда Мраз; 

Ђурђеви ступови. 

16. Наведите основне књижевне родове: 

лирика, епика драма 1 

17.  Снага једног митског јунака налазила се у његовој пети. То је био: 

 Херакле; 

 Ахилеј; 

 Посејдон; 

 Одисеј. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

18. Петрарка је свог Канцонијера посветио Лаури, Дантеова муза била је Беатриче, а Лаза 

Костић је своју поему Santa Maria della Salute посветио: 

 Мини Караџић; 

 Ленки Дунђерски; 

 Милени Павловић - Барили. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

19. У Андрићевој приповеци Проклета авлија радња се одиграва: 

 у кафани; 

 на тргу; 

 у затвору. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

20. У исказима Рекао је то хиљаду пута и Мањи је од макова зрна запажа се стилска 

фигура: 

 хипербола; 

 ономатопеја; 

 метафора. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 



3 

 

21. Прочитајте следећи одломак:  

„Понедељак, увече, новембар, 1943. године. Синоћ, док је Ели била још овде, зачуло 

се дуго, снажно звоњење на вратима. Пребледела сам намах – све из страха. Ноћу 

видим себе у тамници, без маме и тате.“  

Како се назива књижевна врста којој овај одломак припада? 

ДНЕВНИК 

1 

22. Вук Караџић је српске народне приповетке поделио на: 

 историјске и лирске; 

 мушке и женске; 

 озбиљне и шаљиве; 

 јуначке и мисаоне. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

23. Роман у стиховима Евгеније Оњегин написао је познати руски писац. Наведите 

његово име: Пушкин, или  Александар Сергејевич Пушкин . 1 

24. Цезура је: 

 забрана писања појединим писцима који у својим делима крше моралне, културне, 

друштвене и религиозне норме; 

 врста јапанске идиличне поезије у којој доминирају мотиви цвећа; 

 пауза у стиху. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

25. Главни јунак романа Стевана Сремца, Зона Замфирова, Мане, по занимању је : 

кујунџија (уписати занимање); 

Он је Зону осрамотио:  

 лажном отмицом;  

 лажним представљањем; 

 лажном оптужбом.  

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

26. Корени, Време смрти, Далеко је сунце дела су домаћег писца који се зове 

Добрица Ћосић. 1 

27.  Роман Хазарски речник, по тврђењу аутора, припада посебној врсти романа. Како се 

зове такав роман? 

 роман укрштеница;  

 роман лексикон; 

 роман клепсидра. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

28. У роману Старац и море Ернста Хемингвеја, главни јунак, старац Сантјаго ел 

Кампсон ступа у борбу са: 

 ајкулама;  

 пиратима; 

 сопственом старачком немоћи. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

29. Бокачово дело Декамерон у преводу значи: 

 десет дана;  

 десетица; 

 десетак. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

30. Подвуците књижевне врсте наше средњовековне књижевности. 

хагиографија (житије), акростих, апокриф, романса 1 

 



1 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2018)  

(први уписни рок) 

 

Упутство за решавање тестова:  
 

У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 

Испит траје 45 минута. 

 

Укупан број освојених поена: ___________ 

 

1. Организација УНИЦЕФ се бави: 

1 
 Правима деце 

 Извозом нафте 

 Временском прогнозом  

 Економским развојем 

 Загађењем животне средине 

 Споменицима културе 

2. Прицкерова награда се годишње додељује у области: 

1 
 Новинарства 

 Кулинарства 

 Медицине 

 Књижевности 

 Економије 

 Архитектуре 

3. Неформални говор једне друштвене групе, често неразумљив за остале, назива се: 

1 
 Синоним 

 Жаргон 

 Варваризам 

 Антонимија  

 Афоризам 

 Палиндром 

4. Чији се лик налази на нашој новчаници од 200 динара? 

1 
 Милутина Миланковића 

 Вука Стефановића Караџића 

 Надежде Петровић 

 Стевана Стојановића  Мокрањца 

 Јована Цвијића 

 Николе Тесле 

5. Касперски („Kaspersky“) је: 

1 
 Највећа висораван у Азији 

 Стилска фигура 

 Хемијски елемент 

 Антивирус програм 

 Име највишег врха на Алпима 

 Град у Индији 

6. Особа која креира и са извођачима увежбава плес за сценско извођење је: 

1 
 Инспицијент 

 Лектор 

 Драматург 

 Сценограф 

 Кореограф 

 Композитор 

7. Шта се мери Гајгеровим бројачем? 

1 
 Запремина 

 Притисак 

 Радиоактивност 

 Температура 

 Јачина звука 

 Густина 

8. Аерофобија је патолошки страх од: 

1 
 Брзине 

 Летења 

 Висине 

 Затвореног простора 

 Воде 

 Бола 

9. Међународно удружење изузетно интелигентних људи зове се: 

1 
 Екстра 

 Супра 

 Хиспа 

 Менса 

 Анем 

 Клуб 200 



2 

 

10. Јаворов лист је државни симбол: 

1 
 Канаде 

 Јапана 

 Турске 

 Луксембурга 

 Ирана 

 Бразила 

11. Једна од најотровнијих риба на свету назива се: 

1 
 Бранцин 

 Пирана 

 Деверика 

 Фугу 

 Бакалар 

 Смуђ 

12. Чувено ремек-дело, портрет Мона Лизе, изложено је у музеју: 

1 
 Лувр  

 Прадо 

 Ермитаж 

 Аја Софија  

 Ван Гог 

 Мeтрополитен 

13. Раша Попов је био познати српски: 

1 
 Математичар 

 Кошаркаш 

 Историчар 

 Политичар 

 Лекар 

 Књижевник 

14. „Маријански ров“ је: 

1 
 Клисура у Србији 

 Гротло угашеног вулкана 

 Највећа дубина у Тихом океану 

 Висораван у Азији 

 Један од врхова на Хималајима 

 Извориште реке Амазон 

15. На овогодишњој 90. додели Оскара, са четири златне статуе, трујумфовао је 

филм: 

1  Зачин за брак (Hope Springs) 

 Бежи (Get Out) 

 Мост шпијуна (Bridge of Spies) 

 Облик воде (The shape of water) 

 Доушник (The Post) 

 Атлас облака (Cloud Atlas) 

16. Овогодишње Светско првенство у фудбалу одржава се у: 

1 
 Француској 

 Русији 

 Бразилу 

 Немачкој 

 Уругвају 

 Турској 

17. Битан састојак коктела Мохито („Mojito“) је лист: 

1 
 Жалфије 

 Камилице 

 Мајчине душице 

 Матичњака 

 Хибискуса 

 Нане 

18. Који одевни предмет је 60-их година 20. века наишао на жестоку критику у 

појединим слојевима друштва? 

1  Високе потпетице 

 Дугмад за манжетне 

 Мини-сукња 

 Лептир-машна 

 Фармерице 

 Свилена кошуља 

19. На икони Христа Пантократора, Исус у руци држи: 

1 
 Крст 

 Књигу 

 Светлост 

 Круну 

 Прах 

 Скиптар 

20. Спомен-комплекс „Кадињача“ налази се у близини: 

1 
 Крушевца  

 Врања  

 Пирота 

 Ужица 

 Доњег Милановца 

 Панчева 

21. Како се назива украшавање тела бушењем и стављањем минђуша или других 

украсних предмета? 
1 



3 

 

 Тетовирање 

 Параглајдинг 

 Липосукција 

 Паркур 

 Педикир 

 Пирсинг 

22. Један алкан (засићени угљоводоник) и једна држава имају исто име. Које? 

1 
 Габон 

 Бутан 

 Метан 

 Етан 

 Мали 

 Судан 

23. Педагогија је наука о: 

1 
 Друштву 

 Управљању 

 Психичким поремећајима 

 Васпитању и образовању 

 Наталитету 

 Психосоматским болестима 

24. У нордијској митологији, бог грома и битке је: 

1 
 Тор 

 Один 

 Тир 

 Фрејер 

 Хајмдал 

 Скалди 

25. Лиценца је: 

1 
 Врста школе 

 Дозвола за бављење неким послом 

 Споразум 

 Врста биљке 

 Колач са медом 

 Осигурање 

26. Седиште Савета Европске уније смештено је у: 

1 
 Букурешту 

 Бечу 

 Берлину 

 Братислави 

 Бриселу 

 Будимпешти 

27. Једина птица која може да лети уназад је: 

1 
 Сова 

 Ждрал 

 Галеб 

 Колибри 

 Ласта 

 Голуб 

28. Падавица је народни израз за:  

1 
 Епилепсију 

 Дисцитис 

 Кугу 

 Тифус 

 Далтонизам 

 Апраксију 

29. Које од наведених држава су на обалама истог океана? 

1 
 Јужна Кореја и Јерменија 

 Индија и Мароко 

 Бразил и Португалија 

 Шпанија и Перу 

 Порторико и Вијетнам 

 Малта и Јемен 

30. Краљем рокенрола сматра се: 

1 
 Џими Хендрикс 

 Елтон Џон 

 Фреди Меркјури 

 Џон Ленон  

 Елвис Присли 

 Ерик Клептон 

 

 

 

 

 

 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

Јун 2019. 

 

Укупан број освојених поена____________ 

Испит се ради самостално и хемијском оловком 60 минута. 

 

1. Вук Стефановић Караџић је 1814. године написао своју прву граматику, коју је 

назвао: 

 Писменица сербскога језика, 

 Мала простонародна пјеснарица. 

   Означите крстићем тачан одговор 

1 

2. Најпознатије сачувано дело написано на српскословенском језику је 

 Бој змаја с орлови, 

 Мирослављево јеванђеље. 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

3. Према начину изговора  гласови Ф, С, З, Ш, Ж, Х су: 

 струјни (фрикативни), 

 праскави (експлозивни), 

 сливени (африкате). 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

4. Напишите које су две гласовне промене извршене у речи ЉУПКА: 

Непостојано А, једначење сугласника по звучности 1 

 

5. Три ћерке атинског краља добиле су кутију од Атене, која им је рекла да је не 

отварају и не гледају унутра. Подвучене речи у реченици имају функцију: 

 субјекта, 

 именскоог дела предиката, 

 правог објекта. 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

6. Три ћерке атинског краља добиле су кутију од Атене, која им је рекла да је не 

отварају и не гледају унутра. У датој реченици подвуците прилог!  1 

7. Три ћерке атинског краља добиле су кутију од Атене, која им је рекла да је не 

отварају и не гледају унутра. Одредите глаголски род подвучених глагола у 

реченици! 

 прелазни, 

 непрелазни, 

 повратни. 

                                         Означите крстићем тачан одговор 

1 

8. У датој реченици подвуците речи које су у ГЕНИТИВУ! 

Три ћерке атинског краља добиле су кутију од Атене, која им је рекла да је не 

отварају и не гледају унутра. 
1 



9. Три ћерке атинског краља добиле су кутију од Атене, која им је рекла да је не 

отварају и не гледају унутра. 

У датој реченици подвучени глаголи су у:  

 перфекту, 

 презенту, 

 потенцијалу. 

1 

10. Три ћерке атинског краља добиле су кутију од Атене, која им је рекла да је не 

отварају и не гледају унутра. 

У датој реченици подвуците субјекатску синтагму (субјекатски скуп речи)! 
1 

11. Три ћерке атинског краља добиле су кутију од Атене, која им је рекла да је не 

отварају и не гледају унутра. Подвучене зависне реченице су: 

 намерне, 

 изричне, 

 односне, 

 врменске. 

                                        Означите крстићем тачан одговор 

1 

12. Како гласи глаголски прилог садашњи од глагола ГЛЕДАТИ:               

 

гледајући 
1 

13. Реч ПРОПУТОВАЊЕ је добијена типом творбе која се назива: 

 извођење (деривација)     слагање (композиција)      комбинована творба речи. 

 

                                   Означите крстићем тачан одговор 

1 

14. Следећу реченицу препишите правилно писаним словима! 

на металној полици стоје картонске кутије пуне досјеа, који припадају артуру 

сулцбергеру млађем, наследнику артура старијег 

 

На металној полици стоје картонске кутије пуне досјеа/досијеа, који припадају 

Артуру Сулцбергеру Млађем, наследнику Артура Старијег. 

 

1 

15. Шта је правописно исправно: 

 Чекамо вас с нестрпљењем. 

 Чекамо вас с нестрпљењем. 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

16. Удатом низу означите јеванђеља која припадају Новом завету:  

 Јеванђеље по Марку  

 Јеванђеље по Луки   

 Јеванђеље по Матеју  

 Јеванђеље по Јовану 
Означите крстићем тачан одговор 

1 



17. Монахиња Јефимија је  ПОХВАЛУ КНЕЗУ ЛАЗАРУ 

 написала на пергаменту  

 исклесала на камену  

 извезла на свили 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

18. Петрарка је свог „Канцонијера“  посветио Лаури, Дантеова „муза“ била је Беатриче, а 

Лаза Костић је своју поему „Santa Marija della Salute“ посветио:   

          Ленка Дунђерски 
1 

19. У истоименој драми Хамлет страда од:  

  отрова које му је стриц Клаудије сипао у уво док је спавао у башти  

  отвровног вина, које му је у пехару принела његова драга, Офелија  

  отровног мача којим га је ранио Лаерт, Офелијин брат  

  уједа отровне змије коју су му подместили дворани док је био одсутан 

 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

20. У поље поред елемената драмске композиције упишите бројеве од 1 до 5 тако да 

добијете редослед њиховог појављивања у класичном типу драме.  

Заплет__2__, перипетија__4__, кулминација__3___, расплет__5__, експозиција__1__ 
1 

21. Унутрашњи монолог је:   

 монолог који једна личност изговара искључиво у затвореном простору,  

 сакривена од осталих учесника драмске радње  приповедање у првом лицу   

 поступак у модерном роману којим се прате јунакови подсвесни мисаони процеси 

 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

22 Цезура је: 

 забрана писања појединим писцима који у својим делима крше моралне, културне, 

друштвене и религиозне норме 

 пауза у стиху 

 врста јапанске идиличне поезије у којој доминирају мотиви цвећа 

 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

23. У исказима Рекао је то хиљаду пута и Мањи је од макова зрна запажа се стилска 

фигура:   

 ономатопеја 

  метафора 

 хипербола 

Означите крстићем тачан одговор 

1 

24 Која стилска фигура је заступљена у следећем одломку:  

„Цели је свет позорница  

И сви су мушкарци и жене тек глумци:  

Имају своје изласке и уласке.“ (Виљем Шекспир: „Како вам драго“)  

Стилска фигура је: метафора/алегорија 

1 



25. Српски романтичар, један од зачетника српске књижевности за децу, који је добио 

име по часопису који је уређивао, написао је две збирке песама, посвећене својим 

најдражима: једну елегичну, тужну и другу веселу. Наведите њихове називе: 

Ђулићи      Ђулићи увеоци 

1 

26. Књижевност за децу је:   

 књижевност писана за децу   

 књижевност о деци   

 књижевност коју пишу деца 

 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

27. У наведеном низу песника наведи оне који су писали и за децу:  

 Бранислав Нушић,     Меша Селимовић,      Десанка Максимовић,   

 Бранко Ћопић,      Милош Црњански 

 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

28. У Камијевом роману „Странац“ догађа се једно убиство.  

Ко пуца?  Мерсо 

Кога убија?  Арапина 

Убица каже да је пуцао због (наведи): због сунца 

1 

29. У којем делу Београда је главни јунак романа Кад су цветале тикве  

Љуба Сретеновић провео своје детињство?  

То је:  

 Земун         Баново брдо                Душановац            Вождовац 

 
Означите крстићем тачан одговор 

1 

30. Модерни правци у уметности и књижевности настали су  

1. Футуризам                      1. Италија 

2. Надреализам                   2. Француска 

3. Ексресионизам                3. Немачка 

Повежи линијама 

1 

 



1 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2019)  

(први уписни рок) 

 

Упутство за решавање тестова:  
У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 

Испит траје 45 минута. 

Укупан број освојених поена: ___________ 

 

1. Најмања птица тркачица која не може да лети, чије је станиште Нови Зеланд, је:  

1 
 Колибри 

 Ждрал 

 Киви 

 Сова 

 Ној  

 Ласта 

2. Патолошки страх од хладноће назива се: 

1 
 Екофобија 

 Фагофобија 

 Кинофобија 

 Аквафобија 

 Тахофобија 

 Фригофобија 

3. Коју државу је без објављивања рата Немачка напала 1. септембра 1939. године? 

1 
 Русију 

 Холандију 

 Финску 

 Пољску 

 Украјину 

 Шпанију 

4. Седиште компаније Huawei налази се у: 

1 
 Норвешкој 

 Кини 

 Белгији 

 Немачкој 

 Русији 

 Швајцарској 

5. Који женски одевни предмет је измислио и дизајнирао модни дизајнер Луис Реард 

(Louis Réard)? 

1  Бикини 

 Балон хаљину 

 Мини-сукњу 

 Малу црну хаљину 

 Хеланке 

 Ешарпу 

6. На длану леве руке статуе Победник на Калемегдану, налази се: 

1 
 Бакља 

 Крст 

 Маслинова гранчица 

 Птица 

 Отворена књига  

 Пехар 

7. Вратњанске капије, високи камени лукови изнад реке Вратне који представљају 

остатке пећина, налазе се у близини: 

1  Неготина 

 Загреба 

 Подгорице 

 Сарајева 

 Скопља 

 Марибора 

8. Најдужа река у Азији је: 

1 
 Инд 

 Меконг 

 Црвена река 

 Амур 

 Јанцекјанг 

 Заја 

9. Неспособност одржавања емоционалне стабилности, склоност ка лаком губљењу 

емоционалне равнотеже и ка честој, безразложној и непредвидљивој промени 

расположења, од веома веселог до веома тужног је: 
1 

 Емоционална контрола 

 Емоционална лабилност 

 Емоционална тупост 

 Емоционална стабилност 

 Емоционална незрелост 

 Емоционална преосетљивост 



2 

 

10. Лик Џона Сноуа (Jon Snow) из серије Игра престола (Game of Thrones), тумачи 

енглески глумац: 

1  Питер Динклиџ (Peter Dinklage) 

 Ијан Глен (Ian Glen) 

 Џо Демпси (Joe Dempsie) 

 Кит Харингтон (Kit Harington) 

 Стивен Дилејн (Stephen Dilane) 

 Том Влашиха (Tom Wlaschiha) 

11. Аскорбинска киселина је други назив за витамин: 

1 
 А 

 C 

 B1 

 D 

 B2 

 E 

12. Припадници хипи покрета су пропагирали: 

1 

 Поштовање друштвених 

конвенција 

 Милитарну идеологију 

 Поштовање институције  брака и 

породице 

 Потрошачку културу 

 Насиље и рат 

 Мир и љубав 

13. Катедрала Notre Dame, посвећена Богородици Марији, налази се у: 

1 
 Москви 

 Барселони 

 Валенсији 

 Паризу 

 Бечу 

 Лондону 

14. Рем је према римској митологији имао брата близанца који се звао: 

1 
 Адонис 

 Ромул 

 Адмет 

 Бореј 

 Виртус 

 Филај 

15. Како се зове пас цртаног јунака Чарлија Брауна (Charlie Brown)? 

1 
 Лајнус 

 Луција 

 Снупи 

 Вудсток 

 Сара 

 Шмрка 

16. Ако неко има дислексију, то значи да има потешкоће са: 

1 
 Моториком 

 Читањем 

 Рачунањем 

 Писањем 

 Понашањем 

 Пажњом 

17. Продаја по принципу „ко да више“ назива се: 

1 
 Монопол 

 Инфлација 

 Дефлација 

 Лицитација 

 Рецесија 

 Девалвација 

18. Фагот је: 

1 
 Музички инструмент 

 Ембрион 

 Стручни назив за месечарење 

 Латински назив за кључну кост 

 Река у Финској 

 Јупитеров сателит 

19. Сава Немањић је 1219. године добио звање: 

1 
 Патријарха 

 Бискупа 

 Факона 

 Надбискупа 

 Папе 

Архиепископа 

20. Сајбер криминал представља облик криминалног понашања који се односи на: 

1 

 Плагирање уметничких дела 

 Корупцију у здравству 

 Злоупотребљавање 

информационо-комуникационих 

технологија 

 Кршење јавног реда и мира 

 Нуђење новца ради заснивања радног 

односа 

 Задржавање особе противно њеној вољи 



3 

 

21. Ко је био стрелац оба гола у победи Црвене звезде над Ливерпулом у овосезонској 

Лиги шампиона? 

1  Дејан Станковић 

 Синиша Михајловић 

 Немања Видић 

 Никола Жигић 

 Милан Павков 

 Дарко Ковачевић 

22. Која латинска реч означава састанак лекара ради утврђивања дијагнозе и начина 

лечења пацијента? 

1  Консензус 

 Концептор 

 Контаминација 

 Комутација 

 Конвертор 

 Конзилијум  

23. Из које земље потичу јела суши и сашими? 

1 
 Бразила 

 Аргентине 

 Мексика 

 Португалије 

 Јапана 

 Италије 

24. Стари назив за шољицу за кафу је: 

1 
 Ћикара 

 Мурећеп 

 Скамија 

 Антерија 

 Калауз 

 Басамак 

25. Позориште основано 1972. године у Београду као путујуће позориште, које 1973. 

године добија статус позоришта лутака је: 

1  Атеље 212 

 Пинокио 

 Пуж 

 Бошко Буха 

 Југословенско драмско позориште 

 Коцкица 

26. Галон је мера за: 

1 
 Површину 

 Тежину 

 Снагу 

 Запремину 

 Притисак 

 Температуру 

27. Име Џејмса Вата (James Watt) везујемо за проналазак: 

1 
 Пеницилина 

 Динамита 

 Телефона 

 Вакцине против беснила 

 Парне машине 

 Шиваће машине 

28. Арсенал фест је музички фестивал који се одржава у: 

1 
 Нишу 

 Врњачкој Бањи 

 Крагујевцу 

 Новом Саду 

 Зајечару 

 Београду 

29. Стари назив за Подгорицу је: 

1 
 Титоград 

 Иванград 

 Сингидунум 

 Светозарево 

 Петровград 

 Бечкерек 

30. Халејева комета се виђа голим оком са Земље на сваких: 

1 
 86 година 

 56 година 

 36 година 

 96 година 

 76 година 

 46 година 

 



1 

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ОДСЕК КРУШЕВАЦ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ трећи рок 2021. 

Укупан број освојених поена____________ 

1. Први књижевни језик Словена зове се:  
  прасловенски;  

 старословенски;  

 српскословенски. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

2. Наведите све задњонепчане сугласнике.  

К, Г ,Х 1 

3. Које гласовне промене (алтернације) су извршене у следећим облицима речи: 

а) војниче, дружина, дашак: палатализација 

б) пруће, робље, јачи: јотовање 
1 

4. У наведеној реченици Очарани брдски дух јој тад рече одредите врсту подвучених речи: 

брдски -придев , дух - именица 
1 

5.  
Које две гласовне промене уочавате у примеру ЉУПКА? 

Непостојано А ;  Једначење сугласника по звучности. 

1 

1 

6. Подвучена синтагма у реченици Стазу су затварала огромна златна врата по врсти је: 

  именичка;  

  прилошка;  

  придевска. 

Означите крстићем тачан одговор. 

7. 
Реч ПРОПУТОВАЊЕ је добијена типом творбе која се назива: 

 извођење (деривација);     слагање (композиција);      комбинована творба речи. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

8. У следећој реченици подвуците придевске заменице: Моја маца 

сваког дана преде у својој корпи. 1 

9. У наведеној реченици Очарани брдски дух јој тад рече подвучена реч је у: 

 номинативу;                генитиву;                инструменталу. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

10. 
Напишите ДЕМИНУТИВЕ од следећих именица: ЦВЕТ - 

цветић;   БАНАНА- бананица. 
1 

11. У наведеној реченици Очарани брдски дух јој тад рече подвучен је: 
 прави (ближи) објекат;  

 именски део предиката;   

 неправи објекат;  

   атрибут. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 



2 

12. Очарани брдски дух јој тад рече да влада великим подземним царством.  

Подвучена зависна реченица је: 
  намерна;  

 временска; 

  изрична;  

  условна. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

13. Очарани брдски дух јој тад рече да влада великим подземним царством. У датој 

реченици подвучени глаголски облик је: 
 презент;   

 перфекат; 

   аорист. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

14. Како гласе ијекавски облици речи: 

а) песма пјесма; 

б) век вијек. 

1 

15. Напишите исправно следећа властита имена: 

а) нова година  Нова година; 

б) деда мраз Деда Мраз. 
1 

16. Монахиња Јефимија је ПОХВАЛУ КНЕЗУ ЛАЗАРУ   

 написала на пергаменту;  

 исклесала на камену;   

 извезла на свили. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

17.  

Снага једног митског јунака налазила се у његовој пети. То је био: 

  Херакле; 

  Ахилеј; 

  Посејдон;   

 Одисеј. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

18. 

Петрарка је свог Канцонијера посветио Лаури, Дантеова муза била је Беатриче, а Лаза 

Костић је своју поему Santa Maria della Salute посветио: 

  Мини Караџић; 

  Ленки Дунђерски; 

  Милени Павловић - Барили. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

19. 

У Андрићевој приповеци Проклета авлија радња се одиграва: 
  у кафани;  

  на тргу;   

 у затвору. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

20. У исказима Рекао је то хиљаду пута и Мањи је од макова зрна запажа се стилска фигура: 
  хипербола;  

 ономатопеја;   

 метафора. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 
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21. Унутрашњи монолог је: 

  монолог који једна личност изговара искључиво у затвореном простору сакривена  

од осталих учесника драмске радње; 

  приповедање у првом лицу;  

  поступак у модерном роману којим се прате јунакови подсвесни мисаони процеси. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

22. Вук Караџић је српске народне приповетке поделио на:   

 историјске и лирске; 

 мушке и женске; 

 озбиљне и шаљиве; 

 јуначке и мисаоне. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

23. Роман у стиховима Евгеније Оњегин написао је познати руски 

писац. Наведите његово име:  

Пушкин, или  Александар Сергејевич Пушкин . 

1 

24. Цезура је:   

 забрана писања појединим писцима који у својим делима крше моралне, културне, 

друштвене и религиозне норме; 

 врста јапанске идиличне поезије у којој доминирају мотиви цвећа; 

 пауза у стиху. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

25. Главни јунак романа Стевана Сремца, Зона Замфирова,    Мане, по занимању је :       

кујунџија (уписати занимање); 

Он је Зону осрамотио: 

  лажном отмицом; 

  лажним представљањем; 

  лажном оптужбом.  

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

26. Корени, Време смрти, Далеко је сунце дела су домаћег писца који се зове Добрица Ћосић. 1 

27.  Роман Хазарски речник, по тврђењу аутора, припада посебној врсти романа. Како се зове 

такав роман? 

  роман укрштеница; 

  роман лексикон; 

  роман клепсидра. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

28. У роману Старац и море Ернста Хемингвеја, главни јунак, старац Сантјаго ел Кампсон 

ступа у борбу са: 

 ајкулама; 

  пиратима; 

  сопственом старачком немоћи. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

29. Бокачово дело Декамерон у преводу значи: 
 десет дана; 

  десетица; 

  десетак. 

Означите крстићем тачан одговор. 

1 

30. Наведите основне књижевне родове: лирика, епика драма 1 
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АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ОДСЕК КРУШЕВАЦ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (ТОК 2021)  

(трећи уписни рок) 

 

Упутство за решавање тестова:  

У кућице испред тачног одговора уписати X, хемијском оловком. 

Испит траје 45 минута. 

 

Укупан број освојених поена: ___________ 

 

1. Цитра је:  

1 
 врста воћа 

 дословно навођење нечијих речи  

 жичани музички инструмент  

 ударачки музички инструмент  

 мерна јединица за енергију  

 неправилан срчани ритам  

2. Извор инфекције је: 

1 

 континуирани кашаљ  

 вирус  

 особа, животиња, ствар или 

супстанца са које се узрочник 

преноси на осетљиву особу  

 патогени микроорганизам  

 паразит  

 недостатак ваздуха, повишена телесна 

температура, бол у мишићима и умор  

3. Неформални говор једне друштвене групе, често неразумљив за остале, назива се: 

1 
 Синоним 

 Жаргон 

 Варваризам 

 Антонимија  

 Афоризам 

 Палиндром 

4. Чији се лик налази на нашој новчаници од 200 динара? 

1 
 Милутина Миланковића 

 Вука Стефановића Караџића 

 Надежде Петровић 

 Стевана Стојановића  Мокрањца 

 Јована Цвијића 

 Николе Тесле 

5. Касперски („Kaspersky“) је: 

1 
 Највећа висораван у Азији 

 Стилска фигура 

 Хемијски елемент 

 Антивирус програм 

 Име највишег врха на Алпима 

 Град у Индији 

6. Особа која креира и са извођачима увежбава плес за сценско извођење је: 

1 
 Инспицијент 

 Лектор 

 Драматург 

 Сценограф 

 Кореограф 

 Композитор 

7. Шта се мери Гајгеровим бројачем? 

1  Запремина 

 Притисак 

 Радиоактивност 

 Температура 

 Јачина звука 

 Густина 

8. Аерофобија је патолошки страх од: 

1  Брзине 

 Летења 

 Висине 

 Затвореног простора 

 Воде 

 Бола 

9. Међународно удружење изузетно интелигентних људи зове се: 

1 
 Екстра 

 Супра 

 Хиспа 

 Менса 

 Анем 

 Клуб 200 
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10. Јаворов лист је државни симбол: 

1 
 Канаде 

 Јапана 

 Турске 

 Луксембурга 

 Ирана 

 Бразила 

11. Једна од најотровнијих риба на свету назива се: 

1 
 Бранцин 

 Пирана 

 Деверика 

 Фугу 

 Бакалар 

 Смуђ 

12. Чувено ремек-дело, портрет Мона Лизе, изложено је у музеју: 

1  Лувр  

 Прадо 

 Ермитаж 

 Аја Софија  

 Ван Гог 

 Мeтрополитен 

13. Раша Попов је био познати српски: 

1 
 Математичар 

 Кошаркаш 

 Историчар 

 Политичар 

 Лекар 

 Књижевник 

14. Анђеоски водопад ("Angel Falls") је највиши водопад на свету са висином од:  

1  52 м  

 259 м  

 516 м  

 979 м  

 1800 м  

 3321 м  

15. „Love Fest“   је музички фестивал који се одржава у: 

1 
 Нишу 

 Београду 

 Врњачкој Бањи 

 Новом Саду 

 Зајечару 

 Крагујевцу 

 

16. На овогодишњим Олимпијским играма у Токију, ватерполо репрезентација Србије 

освојила је: 

1 
 златну медаљу 

 сребрну медаљу  

 бронзану медаљу  

 четврто место  

 пето место  

 шесто место 

17. Битан састојак коктела Мохито („Mojito“) је лист: 

1  Жалфије 

 Камилице 

 Мајчине душице 

 Матичњака 

 Хибискуса 

 Нане 

18. Који одевни предмет је 60-их година 20. века наишао на жестоку критику у 

појединим слојевима друштва? 

1  Високе потпетице 

 Дугмад за манжетне 

 Мини-сукња 

 Лептир-машна 

 Фармерице 

 Свилена кошуља 

19. На икони Христа Пантократора, Исус у руци држи: 

1 
 Крст 

 Књигу 

 Светлост 

 Круну 

 Прах 

 Скиптар 

20. Спомен-комплекс „Кадињача“ налази се у близини: 

1 
 Крушевца  

 Врања  

 Пирота 

 Ужица 

 Доњег Милановца 

 Панчева 



3 

 

21. Како се назива украшавање тела бушењем и стављањем минђуша или других 

украсних предмета? 

1  Тетовирање 

 Параглајдинг 

 Липосукција 

 Паркур 

 Педикир 

 Пирсинг 

22. Један алкан (засићени угљоводоник) и једна држава имају исто име. Које? 

1 
 Габон 

 Бутан 

 Метан 

 Етан 

 Мали 

 Судан 

23. Педагогија је наука о: 

1 
 Друштву 

 Управљању 

 Психичким поремећајима 

 Васпитању и образовању 

 Наталитету 

 Психосоматским болестима 

24. У нордијској митологији, бог грома и битке је: 

1 
 Тор 

 Один 

 Тир 

 Фрејер 

 Хајмдал 

 Скалди 

25. Лиценца је: 

1 
 Врста школе 

 Дозвола за бављење неким послом 

 Споразум 

 Врста биљке 

 Колач са медом 

 Осигурање 

26. Садашњи премијер Велике Британије је:  

1  Виктор Орбан 

 Борис Џонсон  

 Емануел Макрон  

 Ђузепе Конте 

 Зоран Заев  

 Дејвид Камерон 

27. Једина птица која може да лети уназад је: 

1 
 Сова 

 Ждрал 

 Галеб 

 Колибри 

 Ласта 

 Голуб 

28. Падавица је народни израз за:  

1 
 Епилепсију 

 Дисцитис 

 Кугу 

 Тифус 

 Далтонизам 

 Апраксију 

29. Које од наведених држава су на обалама истог океана? 

1 
 Јужна Кореја и Јерменија 

 Индија и Мароко 

 Бразил и Португалија 

 Шпанија и Перу 

 Порторико и Вијетнам 

 Малта и Јемен 

30. Пашканат је: 

1 
 врста поврћа  

 друштвена игра  

 врста подморнице  

 фотрола за мач  

 врста воћа  

 део скијашке опреме  
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