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ШИФРА:

Богословље
1. Која од наведених књига није део Мојсијевог Петокњижја?
а) Књига Левитска
б) Књига Постања
в) Књига Поновљених закона
г) Књига о Судијама
д) Књига Изласка
2. Избаци уљеза:
а) Посланица Римљанима
б) Посланица Титу
в) Посланица Јеврејима
г) Посланица Ефесцима
д) Посланица Смирњанима
3. Који од наведених појмова означава предмет у литургијској употреби?
а) антиминс
б) антипод
в) антифон
г) антиквитет
д) антидор
4. Својим страдањем и васкрсењем Христос је искупио:
а) све православне хришћане
б) све хришћане
в) све људе
г) сав живи свет
д) целокупну твар

5. Који је завршни чин Христове земаљске мисије спасења?
а) Тајна вечера
б) Васкрсење
в) Исцељење губавог
г) Вазнесење
д) Силазак Светог Духа на Апостоле
6. Када кажемо да Црква има четири основна обележја, то су:
а) једна, света, свеукупна и апостолска
б) једна, света, саборна и апостолска
в) саборна, света, свеукупна и апостолска
г) једна, спасоносна, саборна и апостолска
д) светска, света, универзална и светитељска
7. Избаци уљеза:
а) Књига пророка Авдије
б) Књига пророка Исаије
в) Књига пророка Агеја
г) Књига пророка Малахије
д) Књига пророка Наума
8. Која од наведених тврдњи одговара православном учењу о Светој Тројици?
а) Само је Отац Бог а Дух и Син су створења
б) Бог је само један, али се некада јављао као Отац, потом као Син а онда као Дух
Свети
в) Бог је један, а Син и Дух су имена за односе које Бог успоставља са самим собом
г) Отац је један Бог, Син је други Бог, а Дух Свети трећи Бог
д) Отац, Син и Свети Дух имају исту суштину, али су три личности
9. На Сабору у Халкидону:
а) Састављен је други део Символа вере
б) Христос је дефинисан као оваплоћена Реч Божија
в) Истакнута је важност светих икона
г) Христос је дефинисан као савршени Бог и савршени човек у једној Личности
д) Потврђена је Христова људска природа и наглашена стварност Његове људске
воље и дејства
10. На другом Сабору у Никеји:
а) Христос је дефинисан као савршени Бог и савршени човек у једној Личности
б) Пресвета Дјева Марија је дефинисана као Богородица
в) Истакнута је важност светих икона
г) Састављен је други део Символа вере
д) Пресвета Дјева Марија је дефинисана као Христородица

11. Неке од Светих Отаца називамо апологетама:
а) зато што су само усмено проповедали Јеванђеље
б) зато што су бранили хришћанско учење пред онима изван Цркве
в) зато што су били ученици Апостола
г) зато што су били мученици
д) зато што су били мистици
12. Позната антологија светоотачких духовних текстова названа је:
а) Богољубље
б) Добротољубље
в) Верољубље
г) Мислило
д) Крмчија
13. Од наведених, коју јерес сврставамо у христолошке јереси?
а) аријанство
б) пелагијанство
в) духоборство
г) филиоквизам
д) теопасхизам
14. На црквени празник Успења празнује се:
а) успињање Христа на гору Тавор
б) Христово узлажење к Оцу
в) улазак у Храм пресвете Богородице
г) Христов улазак у Храм
д) упокојење Пресвете Богородице
15. Датум и место одржавања Другог васељенског сабора је:
а) Цариград, 381. године
б) Халкидон, 381. године
в) Цариград, 553. године
г) Никеја, 325. године
д) Цариград, 325. године
16. Наведите три основна јерархијска чина у Православној Цркви:
а) ипођакон, јерођакон, јеромонах
б) ђакон, презвитер, епископ
в) чтец, протођакон, протојереј
г) монах, презвитер, мирјанин
д) искушеник, монах, игуман

17. Црквени канони могу се поделити на:
а) догматске и практичке
б) практичке и теоријске
в) моралне и етичке
г) источне и западне
д) тријадолошке и христолошке
18. На Другом васељенском сабору Символ вере је допуњен са члановима:
а) 5-11
б) 8-12
в) 7-12
г) 4-6
д) 10-12
19. Спасовдан је празник Цркве који слави успомену на:
а) Силазак Господа у Ад
б) Вазнесење Господа
в) Силазак Светог Духа на апостоле
г) Улазак Господа у Јерусалим
д) Тајну Вечеру Господа са апостолима
20. Грех изворно означава:
а) морални преступ
б) законски прекршај
в) лаж, обману
г) промашај циља
д) прекорачење правила
21. Избаци уљеза:
а) преподобни
б) мученици
в) јеванђелисти
г) милостиви
д) јуродиви
22. Химну Јединородни Сине саставио је:
а) Свети Атанасије Велики
б) Свети Григорије Богослов
в) Свети Кирило Александријски
г) Свети Марко Ефески
д) Свети цар Јустинијан

23. У ком веку је живео Свети Атанасије Велики?
а) у 2. веку
б) у 4. веку
в) у 5. веку
г) у 6. веку
д) у 14. веку
24. Несторијевој јереси супротставио се:
а) Свети Фотије Цариградски
б) Свети Атанасије Велики
в) Свети Кирило Јерусалимски
г) Свети Климент Римски
д) Свети Кирило Александријски
25. Паримеј је:
а) одломак из Старог Завета који се чита на литургији
б) одломак из Старог Завета којим започиње јутрење
в) одломак из Старог Завета који се чита на празничној вечерњи
г) одломак из посланица или Дела апостолских који се чита на литургији
д) одломак из посланица или Дела апостолских који се чита на празничној вечерњи
26. Пентикостар је:
а) Празник Педесетнице
б) Богослужбена књига у употреби за време свете Педесетнице, тј. од Празника
Васкрса до Празника Духова
в) Припадник пентикосталне хришћанске заједнице
г) Празник којим се обележава педесета година владичанског богослужења
д) Педесети дан у црквеној години
27. Који од наведених израза не представља форму богослужбене песме?
а) тропар
б) сједален
в) кондак
г) сонет
д) свјетилен
28. Молитва којом се на литургији моли да Отац пошаље Светог Духа да освети
дарове назива се:
а) епиклеза
б) хипотеза
в) алегореза
г) синтеза
д) анамнеза

29. Који од побројаних израза означава једно од дневних богослужења?
а) евхаристија
б) вечерње
в) петохлебница
г) освећење мира
д) бденије
30. Шта од наведеног није део свештеничких одежди?
а) стихар
б) надбедреник
в) антидор
г) епитрахиљ
д) наруквице
31. Света Литургија почиње речима:
а) У име Оца и Сина и Светога Духа.
б) Благословен Бог наш свагда, сада и у векове векова.
в) Нека је благословено име Господње од сада и до века.
г) Боже благослови нас, смилуј се на нас и помилуј нас.
д) Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа сада и увек и у векове векова.
32. Колико посланица се налази у Новом Завету?
а) 19
б) 20
в) 21
г) 22
д) 23
33. Догађај силаска Светог Духа на Апостоле описан је у:
а) Јеванђељу по Матеју
б) Посланици Римљанима
в) Посланици Јеврејима
г) Делима апостолским
д) Јеванђељу по Јовану
34. У којој од наведених старозаветних књига се налази приповест о изласку
Израиља из Египта?
а) Прва Мојсијева
б) Друга Мојсијева
в) Левитска
г) Постање
д) Поновљени Закони

35. Која од наведених књига спада у девтероканонске?
а) Књига о Рути
б) Прва књига Макавејска
в) Књига пророка Софоније
г) Плач Јеремијин
д) Књига Проповедникова
36. Монотелитизам представља учење према коме Христос има:
а) једну природу и две ипостаси
б) једну ипостас и једну природу
в) једну ипостас, две природе и једну енергију
г) једну ипостас, једну природу и једну вољу
д) једну ипостас, две природе и једну вољу
37. Припадници монашког покрета који су практиковали стално изговарање Исусове
молитве називају се:
а) месалијанци
б) киновити
в) македонијевци
г) исихасти
д) анабаптисти
38. Приповест о обраћењу Апостола Павла налази се у:
а) Јеванђељу по Матеју
б) Посланици Римљанима
в) Првој посланици Коринћанима
г) Делима апостолским
д) Посланици Филипљанима
39. Представа Христа која се најчешће слика у куполи цркве назива се:
а) Пантократор
б) Емануил
в) Син Божји
г) Судија васељене
д) Креатор
40. На празник Света Три Јерарха Православна Црква прославља:
а) Светог Атанасија Великог, Светог Василија Великог и Светог Григорија Богослова
б) Светог Василија Великог, Светог Григорија Богослова и Светог Григорија Ниског
в) Светог Григорија Богослова, Светог Григорија Ниског и Светог Григорија Паламу
г) Светог Василија Великог, Светог Григорија Богослова и Светог Кирила
Александријског
д) Светог Василија Великог, Светог Григорија Богослова и Светог Јована Златоустог

Општа култура
1. Ко од наведених писаца није добио Нобелову награду за књижевност?
а) Орхан Памук
б) Иво Андрић
в) Боб Дилан
г) Лав Толстој
д) Светлана Алексијевич
2. Који од наведених романа је написао Меша Селимовић?
а) Аникина времена
б) Фама о бициклистима
в) Тврђава
г) Па као
д) Сеобе
3. Роман Хазарски речник написао је:
а) Данило Киш
б) Светислав Басара
в) Драган Великић
г) Миљенко Јерговић
д) Милорад Павић
4. Која од наведених река има најдужи ток?
а) Волга
б) Јангце
в) Дунав
г) Мисисипи
д) Рајна
5. Израз par excellence значи:
а) по превасходству
б) по правилу
в) етикеција
г) одлично
д) прекомерно
6. Избаци уљеза:
а) Блуз
б) Бит
в) Џез
г) Хип хоп
д) Панк

7. Израз a capella означава:
а) певање без инструменталне пратње
б) суд донесен без претходног искуства
в) имитирање форме хришћанске капеле у архитектури
г) начин припреме италијанског сира
д) завет ћутања у тајним организацијама
8. Ко од побројаних не спада у вође француске револуције?
а) Робеспјер
б) Дантон
в) Данијелу
г) Димурије
д) Мирабо
9. Који од наведених манастира није саграђен у периоду Немањића:
а) Манасија
б) Студеница
в) Крушедол
г) Грачаница
д) Дечани
10. Фибоначијев низ означава:
а) Низ тонова у оперској арији
б) Низ античких вила у предграђу Рима
в) Традиционални поредак стајања Понтификалне швајцарске гарде
г) Сицилијански начин низања кристалних перли
д) Низ бројева у коме сваки представља збир два претходна
11. Који народ је основао древни Београд (Сингидунум)?
а) Келти
б) Римљани
в) Авари
г) Готи
д) Илири
12. Палеограф је научник који истражује:
а) старогрчке и староримске философеме
б) остатке давно изумрлих животиња и биљака
в) древне записе и текстове
г) археолошке остатке старих грађевина
д) стене и камење

13. Когнитивна наука изучава:
а) ум и његове процесе
б) варивни тракт
в) печурке
г) понашање животиња у природи
д) етимологију речи
14. За особу кажемо да је „инвентивна“ када:
а) има проширене вене
б) руководи процесом интравенозне анестезије
в) довитљиво ствара нова решења
г) пуно путује по свету
д) показује склоност конфликтима
15. Шта је то метафора?
а) наглашено поређење
б) пренос информација
в) врста глагола
г) литургијски принос
д) врста шале
16. Плиоцен је:
а) бактеријска култура
б) највеће језеро у Финској
в) геолошка епоха
г) медицински назив за слепо црево
д) врста немачког пива
17. Индустријска револуција започела је у:
а) Немачкој
б) САД
в) Француској
г) Холандији
д) Великој Британији
18. Избаци уљеза:
а) Андора
б) Ангола
в) Того
г) Алжир
д) Малави

19. Славни амерички борац за људска права и баптистички свештеник звао се:
а) Малколм Х
б) Мартин Лутер Кинг Јуниор
в) Хајле Селасије
г) Нелсон Мендела
д) Донован Мичел
20. Апартхејд је:
а) врста хемијске реакције
б) систем расне сегрегације
в) пежоративан назив за совјетске бирократе
г) трговинска ознака за кућне апарате
д) математичка теорема

