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ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

30.06. 2015. 

         ТЕСТ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ                     ШИФРА:  
  

 

1. Ко су били Лука и Клеопа? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. У ком новозаветном спису се налази Христов родослов? 

________________________________________________________________________ 

 

3. На којој гори је Христос изговорио Блаженства? 

________________________________________________________________________ 

 

4. У којој књизе Старог Завета се помиње Девора? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Наведите имена тројице „малих“ пророка? 

________________________________________________________________________ 

 

6. Које књиге се називају дефтероканонске? 

________________________________________________________________________ 
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7. Наведите имена три српска новомученика. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

8. Наведите једну задужбину краља Милутина. 

_______________________________ 

 

9. Наведите традиционалне Цркве и верске заједнице у Србији. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

10.  Шта су то тропари? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11.  Која је најстарија српска штампана књига? 

________________________________________________________________________ 

 

12.  Како се данас назива језик који био у употреби у време Немањића? 

________________________________________________________________________ 

 

13.  Наведите име првог српског Патријарха. 

_______________________________________________________________________ 
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14.  У време ког цара је саграђена црква Свете Софије у Константинопољу? 

________________________________________________________________________ 

 

15.  У ком граду и ком храму је био сахрањен Свети Сава пре него што је пренесен у 
Србију? 
________________________________________________________________________ 

 

16.  Ко се сматра оснивачем монаштва и у ком веку је живео? 

________________________________________________________________________ 

 

17.  Како се зове најважније дело Томе Аквинског? 

_______________________________________________________ 

 

18.  Колико природа има Господ Исус Христос? 

________________________________________________________________________ 

 

19.  Шта је то Номоканон? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

20.  Против које јереси се борио Свети Атанасије Велики? 

________________________________________________________________________ 
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21.  Наведите имена појединачних књига Петокњижја. 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
 

22.  У којој земљи се родио Аврам? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

23.  Какво чудо је учинио Христос у Кани галилејској? 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

24.  Ко је био Свети Николај Мирликијски? 

__________________________________________ 

 

25.  Шта је то Вулгата? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

26.  Ко је био Михаило Кируларије? 

 ________________________________________________________________________ 
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27.  Како се популарно зове празник којим обележавамо Христово Вазнесење? 

 ________________________________________________________________________ 

 

28.  Која се Еванђеља називају синоптичка и због чега? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

29.  Шта се чита у недељу Православља? 

 ________________________________________________________________________ 

 

30.  Када је и због чега одржан Четврти васељенски сабор? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

31.  Шта је то исихазам? 

 ________________________________________________________________________ 

 

32.  Шта је то схоластика? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

33.  Ко је био главни покретач Реформације у Немачкој? 

 ________________________________________________________________________ 



6 

 

 

34.  Када је Српска архиепископија уздигнута на ниво патријаршије? 

 ________________________________________________________________________ 

 

35.  Шта је то зачало? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

36.  Где се налазило седиште првог српског Патријарха? 

________________________________________________________________________ 

 

37.  Када се служи Литургија пређеосвећених дарова? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

38. Шта је то орар? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

39.  Ко је Александар Шмеман? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

40.  Ко је саградио манастир Грачаницу? 

________________________________________________________________________ 
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ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ 

 

1. Шта је то Питагорина теорема? 
 
а) Формални израз везе која постоји између три странице правоуглог троугла у еуклидској 

геометрији 
б)  Формула Питагориног учења о бројевима 
в) Синоним за Питагорину теоријску философију 
 
                                                                                                  одговор: ________________ 
 
2. Одредите шта је то „рибозом“: 
_________________________________________________________________________  
 
3. Нађите „уљеза“: 
 
а) полимата  
б) полихистор 
в) полиглота 
г) полимер 
 
                                                                                                   одговор: ________________ 
 
4. Шта је то „аорист“? 
 
а) Посрбљен грчки израз који означава аорту 
б) Глаголски облик који означава радњу која се завршила у прошлости 
в) Израз којим се означава да ће се нешто одиграти у будућности 

 
                                                                                                   одговор: ________________ 
 
5. За коју област културе се додељује Стеријина награда: 
       __________________________________________________________________________ 
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6. Шта је то „синтакса“? 
 
_________________________________________________________________________  
 
7. Када нешто тражимо у „вокабулару“ ми: 

 
а) претражујемо речник 
б) користимо појачало на мобилном телефону 
в) одлазимо на музички конкурс из певања 
 

                                                                                                     одговор: ________________ 
 
8.  Шта је то „рационалан број“? 
 
а) Рационалан број  (који се некад назива разломак) јесте број који се може записати као од-

нос два цела броја a/б, где б није нула 
б) Ознака за одређен број разумних људи, догађаја или ствари 
в) То је број који не може бити написан као разломак два цела броја односно није облика а/б 
 
9. Налазите се у трци у којој учествује 7 такмичара. Престигли сте тркача на позицији број 2. 
На којој се позицији налазите? 
 
________________________________________________________________________ 
 
10. Софијин отац има четири ћерке: Милену, Љубинку, Душанку и... Како се зове четврта 
ћерка? 
 
________________________________________________________________________ 
 
11. За особу кажемо да је „ингениозна“ када: 

 
а) довитљиво решава проблеме 
б) има превише гена 
в) има претке који су били генијални 
 
                                                                                         одговор: ________________ 
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12. Наведите најмање четири нехришћанске религије: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
13. Шта је то „Биг бенг“? 
 
а) Популаран назив за космолошку теорију о настанку универзума? 
б) Чувени сат код Дома парламента Енглеске у Лондону 
в) Врста ручног пиштоља америчких трапера 
 
14. Који је главни град Ирске? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
15.  Где је рођен војвода Живојин Мишић и по чему је познат? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
16. Лепенски вир је? 
 
а) Врста лептира  
б) Притока Тисе 
в) Праисторијска насеобина на Дунаву 
 
17. Којом облашћу науке се бавио Милутин Миланковић? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
18. Како се зове актуелни министар просвете Републике Србије? 
 
а) Иван Тасовац 
б) Срђан Вербић 
в) Велимир Илић 
 
 
 
 
 
 



10 

 

19. Палеографолог је научник који истражује: 
 
а) старогрчке и староримске философије 
б) остатке давно изумрлих животиња и биљака 
в) древне записе и текстове 
 

                                                                                       одговор: ________________ 
 

20. Каква је разлика између анализе и синтезе? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 


