Тест опште културе за ученике основних школа
1. Који од понуђених инструмената су жичани: а) тимпани б) чембало в)
обоа г) харфа
2. Бог мора у старој Грчкој је: а) Зевс б) Посејдон в) Хад
3. Глагољицу су створили ___________________________________
4. Дело „Јазавац пред судом“ написао је: а) Меша Селимовић б) Петар
Кочић в) Иво Андрић г) Милош Црњански
5. Петроварадинска тврђава је у а) Вршцу б) Зрењанину в) Сремским
Карловцима г) Новом Саду
6. Манастир Студеница је задужбина ____________________
7. Математичар Архимед је пореклом из: а) Сиракузе б) Картагине в) Грчке
г) Египта
8. Вук Стефановић Караџић је рођен у : а) Неготину б) Лозници в) Тршићу
9. На Божић се прославља рођење________________________
10. Некадашња Персија је данашња држава: а) Ирак б) Авганистан в) Иран
г) Пакистан
11. Беч се налази на реци: а) Рајни б) Волги в) Дунав г) Дон
12. Суседна држава Србије која није чланица Европске уније је: а) Бугарска
б) Македонија в) Хрватска г) Мађарска
13. Планински
континента)

врх

Килиманџаро се

налази__________________(назив

14. Фреска „Бели анђео“ се налази у манастиру______________________
15. Текст српске химне „Боже правде“ написао је_____________________
16. Други српски устанак је избио у: а) Орашцу б) Трнави в) Такову г)
Тополи
17. Дастин Хофман је: а) политичар б) сликар в) глумац г) тенисер
18. Бриж је град у: а) Белгији б) Холандији в) Француској г) Португалу
19. Суфлер је исто што и ______________ у позоришту.

20. Из које династије је била царица Марија Терезија_________.
21. Остаци града Микене налазе се данас у: а) Грчкој б) Италији в) Кипру г) Турској
22. Демократија је настала у: а) Спарти б) Риму в) САД-у г) Атини
23. „Црна удовица“ је врста: а) скакавца б) паука в) гусенице
24. Заокружити српске војводе: а) Живојин Мишић б) Степа Степановић в) Драгутин
Гавриловић
25. Минск је главни град у _____________________
26. Радно место сликара је: а) атријум б) базилика в) атеље г) трпезарија
27. Свети Димитрије је заштитник: а) Солуна б) Ниша в) Сирмијума г) Виминацијума
28. Тврђава између Краљева и Ушћа се зове _______________________
29. Реч полис, у преводу са грчког језика значи ________________________________.
30. Главни град Данске је: а) Стокхолм б) Копенхаген в) Осло г) Хелсинки

име и презиме__________________________________________

наставник_______________________________________________

школа_____________________________________________

