ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
(ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ)
за ученике који уписују први разред ванредног школовања

_______________________________________________________________
Име и презиме ученика

______________________________________________________________
Место и адреса сталног боравка

1. Ко је 1997. године режирао филм „Титаник“?
а) Питер Џексон
б) Френсис Форд Копола
в) Џејмс Камерон
г) Оливер Стоун
2. Други највиши планински врх света, одмах иза Монт Евереста је...
а) М2
б) Х2
в) Е2
г) К2
3. Шпанија преко Гибралтара гледа у...
а) Либију
б) Мароко
в) Алжир
г) Тунис
4. Која је музичка ознака за темпо?
а) Ленто
б) Адађо
в) Модерато
г) Алегро
5. Сирена је пола жена а пола...
а) Птица
б) Змија
в) Мушкарац
г) Риба

6. Титан је месец које планете?
а) Сатурна
б) Нептуна
в) Јупитера
г) Венере
7. Ко је насликао чувену слику „Мона Лиза“?
а) Луис Филипс
б) Леонардо Да Винчи
в) Михаел Ди Капри
г) Микеланђело
8. Које године се завршио први светски рат?
а) 1918.
б) 1932.
в) 1901.
г) 1914.
9. Која је хемијска ознака за Калијум?
а) P
б) Ca
в) Si
г) K
10. Колико дана има у две недеље?
а) 144
б) 120
в) 14
г) 10
11. Колико месеци има у деценији?
а) 12
б) 1200
в) 144
г) 120
12. Која је најсјанија планета нашет соларног система?
а) Меркур
б) Сатурн
в) Нептун
г) Венера

13. Који је једини континент који се сматра државом?
а) Европа
б) Јужна Африка
в) Јужна Америка
г) Аустралија
14. Који је једини град на свету који се налази на два континента?
а) Кабул
б) Лаос
в) Истамбул
г) Париз
15. Ко или шта је „Пинк Пантер“?
а) Жена
б) Детектив
в) Дијамант
г) Врста животиње
16. Главни град Јужноафричке републике је...
а) Кејптаун
б) Јоханесбург
в) Дурбан
г) Преторија
17. Олимпијске игре 2016. одржане су у...
а) Лондону
б) Риу де Жанеиру
в) Мадриду
г) Београду
18. Сликарски правац Импресионизам добио је назив по слици „Импресија“ коју је
насликао...
а) Клод Моне
б) Гистав Курбе
в) Огист Реноар
г) Едуард Мане
19. Голф је игра која је настала у...
а) Великој Британији
б) Француској
в) Немачкој
г) Холандији

20. Шат-ел-Араб је...
а) Мореуз
б) Река
в) Хотел
г) Острво
21. Највећи распон крила од свих птица има...
а) Сова
б) Ласта
в) Орао
г) Албатрос
22. Које године је подигнут „Берлински зид“?
а) 1961.
б) 1987.
в) 1989.
г) 1979.
23. Пингвини се једино могу видети на...
а) Северном полу
б) Јужном полу
в) Огњеној земљи
г) Исланду
24. Скорбут изазива недостатак витамина...
а) Ц
б) А
в) Б2
г) Е
25. Боју кожи даје...
а) Еластин
б) Меланин
в) Хлорофил
г) Хлороформ
26. Иво Андрић је добио Нобелову награду за књижевност...
а) 1927. године
б) 1947. године
в) 1961. године
г) 1965. Године

27. Шта је Блавор?
а) Лептир
б) Змија
в) Гуштер
г) Глодар
28. Чиме се храни Свилена буба?
а) Смолом
б) Лишајевима
в) Дудовим лишћем
г) Ларвама
29. Госпођица Манипени је лик из серијала филмова о...
а) Супермену
б) Бетмену
в) Џејмсу Бонду
г) Џејмсу Борну
30. Време коије протекне од тренутка када се неко зарази до појаве првих симптома
болести зове се...
а) Релаксација
б) Инкубација
в) Стабилизација
г) Реинкарнација

НАПОМЕНА: Тест се попуњава заокруживањем слова испред понуђеног одговра. Тест
укупно носи 30 поена. Позитивним тестом се сматра ако је тачно одговорено на више ½
питања, односно уколико је остварено минимално 16 поена. Ученик који не оствари
минимални потребни број поена, упућује се на поновно тестирање. Ученик који и на
поновљеном тестирању не оствари минимални број потребних поена се не може уписати
у први разред у текућој школској години, већ може аплицирати за упис најраније наредне
школске године.

