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ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

30.06.2021. 

ТЕСТ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 

 

ШИФРА: 

         

 

 

1. Која од наведених књига није део Мојсијевог Петокњижја? 

а) Књига Изласка 

б) Књига Исуса Навина 

в) Књига Постања 

г) Књига Поновљених закона 

д) Књига Левитска 

 

2. Избаци уљеза: 

а) Посланица Галатима 

б) Посланица Тимотеју Прва 

в) Посланица Римљанима 

г) Посланица Ефесцима 

д) Посланица Смирњанима 
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3. Који од наведених појмова означава предмет у литургијској употреби? 

а) илахија 

б) илитон 

в) искон 

д) иконописац 

 

4. Ко је написао дело О држави Божијој: 

а) Св. Амвросије Милански 

б) Св. Августин 

в) Св. Иринеј Лионски 

г) Св. Василије Велики 

д) Лајбниц 

 

5. Које је прво чудо које је Христос учинио? 

а) Тајна вечера 

б) Васкрсење 

в) Исцељење губавог 

г) Чудо у Кани Галилејској 

д) Исцељење узетог код бање Витезде 
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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) Василид 

б) Валентијан 

в) Маркион 

г) Симон Маг 

д) Плотин 

 

8. Која од наведених тврдњи одговара православном учењу о Светој Тројици? 

а) Отац је један Бог, Син је други Бог, а Дух Свети трећи Бог 

б) Бог је један, а Син и Дух су имена за односе које Бог успоставља са самим 

собом 

в) Само је Отац Бог, а Дух и Син су створења 

г) Бог је само један, али се некада јављао као Отац, потом као Син, а онда као 

Дух Свети 

д) Отац, Син и Свети Дух имају исту суштину, али су три личности 
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9. На Шестом васељенском сабору: 

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 апостолским Оцима: 

а) зато што су били мученици 

б) зато што су само усмено проповедали Јеванђеље 

в) зато што су били мистици 

г) зато што су бранили хришћанско учење пред онима изван Цркве 

д) зато што су били ученици Апостола 

 



5 

 

 

12. Позната антологија светоотачких изрека, зове се: 

а) Каноник 

б) Требник 

в) Помјаник 

г) Старечник 

д) Пролог 

 

 

13. Од наведених, коју јерес сврставамо у тријадолошке јереси? 

а) монофизитство 

б) аријанство 

в) пелагијанство 

г) енкратизам 

д) месалијанство 

 

 

14. На црквени празник Спасовдан празнује се:  

а) улазак у Храм Пресвете Богородице 

б) успињање Христа на гору Тавор 

в) Христово узлажење к Оцу 

г) упокојење Пресвете Богородице 

д) Христов улазак у Храм 
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15. Датум и место одржавања Петог васељенског сабора је:  

а) Халкидон, 381. године 

б) Цариград, 381. године 

в) Цариград, 553. године 

г) Цариград, 325. године 

д) Никеја, 325. године 

 

16. Три основна јерархијска чина у Православној Цркви су: 

а) ипођакон, јерођакон, јеромонах  

б) монах, презвитер, мирјанин 

в) ђакон, презвитер, епископ 

г) чтец, протођакон, протојереј  

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 
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18. На Другом васељенском сабору Символ вере је допуњен са члановима: 

а) 10-12 

б) 4-6 

в) 8-12 

г) 5-11 

д) 7-12 

 

19. Цвети је празник Цркве који слави успомену на:  

а) Вазнесење Господа 

б) Силазак Господа у Ад 

в) Тајну Вечеру Господа са апостолима 

г) Силазак Светог Духа на апостоле 

д) Улазак Господа у Јерусалим 

 

20. Хамартологија је теолошко учење: 

а) о греху 

б) о празницима 

в) о Светој Тројици 

г) о јересима 

д) о канонима 
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21. Избаци уљеза:  

а) преподобни 

б) мученици 

в) јуродиви 

г) исповедници 

д) миротворци 

 

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 Григорије Богослов? 

а) у 2. веку 

б) у 4. веку 

в) у 5. веку 

г) у 6. веку 

д) у 14. веку 
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24. Аријевој јереси супротставио се: 

а) Свети Фотије Цариградски 

б) Свети Атанасије Велики 

в) Свети Кирило Јерусалимски 

г) Свети Климент Римски 

д) Свети Кирило Александријски 

 

25. Шестопсалмије је: 

а) низ од шест псалама који се чита на литургији 

б) низ од шест псалама којим започиње јутрење 

в) низ од шест псалама који се чита на празничној вечерњи 

г) низ од шест псалама којим започиње заупокојена служба 

д) низ од шест псалама који се чита на јелеосвећењу 

 

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  
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27. Који од наведених израза представља форму богослужбене песме? 

а) партимен 

б) канцона 

в) епиграм 

г) сонет 

д) кондак 

 

 

28. Централни део литургије назива се:  

а) проскомидија 

б) анафора 

в) просфора 

г) велики вход 

д) литургија оглашених 

 

 

29. Који од побројаних израза означава једно од дневних богослужења? 

а) евхаристија 

б) вечерње 

в) петохлебница 

г) освећење мира 

д) бденије 
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30. Шта од наведеног није део епископских одежди? 

а) стихар 

б) сакос 

в) орар 

г) омофор 

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 
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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 
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36. Монофизитство представља учење према коме Христос има: 

а) једну природу 

б) две природе, али једну ипостас 

в) две природе, али једну ипостас и једну енергију 

г) једну природу и једну ипостас, али две енергије 

д) једну природу, две ипостаси и две воље 

 

 

37. Избаци уљеза: 

а) месалијанци 

б) аријанци 

в) македонијевци 

г) несторијанци 

д) диотелити 

 

 

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 
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39. Икона Пресвете Богородице Тројеручице чува се у: 

а) манастиру Студеници  

б) манастиру Светог Саве Освећеног 

в) манастиру Дечани 

г) манастиру Хиландару  

д) манастиру Великој Лаври 

 

 

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 
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41. Aко знамо да у датој држави живи живи 10.000.000 људи, од чега 

5.000.000 има просечну плату од 40.000 динара, а 4.000.000 просечну плату 

од 65.000 динара, и још 1.000.000 људи има просечну плату од 120.000 

динара, колико износи просечна плата у тој држави?  

а) 50.000 динара 

б) 30.000 динара 

в) 40.000 динара 

г) 58.000 динара 

д) 35.000 динара 

 

 

42. У којој од наведених држава је име главног града исто као и назив саме 

државе? 

а) Луксембург 

б) Бутан 

в) Бангладеш 

г) Буркина Фасо 

д) Лихтенштајн 

 

43. Роман Хазарски речник написао је: 

а) Данило Киш 

б) Светислав Басара 

в) Драган Великић 

г) Миљенко Јерговић 

д) Милорад Павић 
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44. Израз de facto значи: 

а) уопште 

б) чињенично 

в) закључано 

г) одлично 

д) прекомерно 

 

 

45. Aкo страницу коцке дужине 1cm повећамо 3 пута, колико ће износити 

запремина коцке? 

а) 1 cm
3
 

б) 3 cm
3
 

б) 9 cm
3
 

г) 27 cm
3
 

д) 81 cm
3
 

 

46. Избаци уљеза: 

а) Ричард Штраус 

б) Густав Малер 

в) Петар Чајковски 

г) Василије Кандински 

д) Јоханес Брамс 
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47. 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 

 

 

48. Ко од побројаних не спада у истакнуте актере Првог српског устанка? 

а) Карађорђе Петровић 

б) Јаков Ненадовић 

в) Богдан Жерајић 

г) Матија Ненадовић 

д) Станоје Главаш 

 

49. Који од наведених манастира није саграђен у периоду Немањића: 

а) Манасија 

б) Студеница  

в) Крушедол  

г) Грачаница 

д) Дечани 
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50. 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 

 

 

51. Грана психологије која истражује развој појединца и друштва 

посматрањем понашања назива се? 

а) субјективизам 

б) бихејвиоризам 

в) детерминизам 

г) ментализам 

д) динамизам 

 

52. 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 
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53. 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    

 

 

54. Шта је то метафора? 

а) наглашено поређење 

б) пренос информација  

в) врста глагола  

г) литургијски принос 

д) врста семафора 

 

55. Когнитивна наука изучава: 

а) ум и његове процесе 

б) варивни тракт 

в) каоагулативне процесе у органским ткивима 

г) понашање животиња у природи 

д) етимологију речи 
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56. Плиоцен је: 

а) бактеријска култура 

б) највеће језеро у Финској 

в) геолошка епоха 

г) медицински назив за слепо црево  

д) врста промене цена на берзи 

 

 

57. Kреационизам je:  

а) еволуционистичка теорија о постанку живота на земљи 

б) религијско учење о Богу као створитељу света формулисано у облику 

научне хипотезе 

в) највиши ступањ стваралачког процеса 

г) екстремни вид ционистичког покрета 

д) правац у савременој озбиљној музици 

 

 

58. Избаци уљеза: 

а) Андора 

б) Ангола 

в) Того 

г) Алжир 

д) Малави  
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59. Koм типу темперамента припада човек чије су реакције успорене, 

осећања суздржана, а држање мирно? 

а) сангвиник 

б) колерик 

в) флегматик 

г) меланколик 

д) неурастеник 

 

 

60. Колико мегабајта (megabyte = MB) се садржи у једном гигабајту (gigabyte 

= GB)? 

а) 10 

б) 100 

в) 124 

г)1000 

д) 1024 


