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У питањима која следе понуђено је више одговора.
У сваком од њих тачан је само један одговор. Пажљиво прочитајте питања и понуђене

одговоре, а затим у лист за одговоре упишите број који одговара вашем одговору.

1. Појачана функција симпатичког нервног система неће се манифестовати
као:
1) убрзани рад срца 3) убрзано дисање 5) појачана узбуђеност
2) убрзано варење 4) појачано лучење

адреналина
6) повишење крвног
притиска

2. Која карактеристика није у вези са учењем увиђањем:
1) решење проблема се
постепено учвршћује

3) најбрже доводи до
промена у понашању

5) нема понављања
погрешних покушаја

2) принцип решења се
примењује и у сличним
ситуацијама

4) „ментална
реорганизација“
омогућава решавање
проблема

6) стечене промене су
трајне

3. Краћи наставци неурона познати су још и под називом:
1) аксони 3) синапсе 5) интернеурони
2) дендрити 4) рецептори 6) асоцијативна влакна

4. Као могући узроци схизофреније, у стручној литератури се помињу:
1) бактеријске инфекције 3) нарушена равнотежа

неуротрансмитера и
стрес

5) опседнутост демонима

2) гљивичне инфекције 4) претеран физички
напор

6) висока – натпросечна
интелигенција

5. Која од наведених особина личности не припада карактеру:
1) поштење 3) савесност 5) самокритичност
2) одговорност 4) праведност 6) импулсивност

6. Шта од наведеног не спада у динамичке диспозиције личности?
1) намере 3) интересовања 5) интелигенција
2) вредности 4) ставови 6) црте личности

7. Интервју и анкета су:
1) методе 3) подврсте упитника 5) непосредно посматрање
2) посредовано
посматрање

4) врсте тестова 6) поступци за анализу
података

8. Према бихејвиористима, личност је:
1) условни рефлекс 3) слободно биће 5) активно биће
2) основна јединица
понашања

4) систем навика 6) проактивно биће
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9. Који појам не припада групи наведених појмова:
1) пренатални период 3) сензо-моторни

стадијум
5) адолесценција

2) рано детињство 4) рано одрасло доба 6) старост

10. Кључна разлика између трауме и стреса је то што траума не може бити:
1) краткотрајна 3) потиснута 5) позитивна
2) природна 4) реверзибилна 6) превладана

11. У Бандурином експерименту са лутком кловна, најмање су тукла лутку
деца која су видела:
1) да су одрасли који су
тукли лутку кажњени

3) да су одрасли који су
тукли лутку добили
слаткише

5) да одрасли нису имали
никакав контакт с лутком

2) да су одрасли били
нежни са лутком

4) да одрасли који су
тукли лутку нису
награђени

6) да одрасли који су
тукли лутку нису
кажњени

12. Уз коју од наведених структура централног нервног система не стоји тачно
наведена функција:
1) таламус – спој нерава,
пажња, спавање

3) лимбички режањ –
регулација емоција

5) мали мозак –
регулација пажње

2) хипоталамус –
регулација нагона и
емоција

4) центар за говор –
мишљење

6) ретикуларна формација
– будност и степен
активности

13. У лечењу фобија се примењује:
1) сензитизација 3) инструментално учење 5) хабитуација
2) вербално убеђивање 4) контраусловљавање 6) учење по моделу

14. Интензивна и краткотрајна емоција је дефиниција:
1) беса 3) афекта 5) темпер тантрума
2) неурачунљивости 4) сентимента 6) напада

15. Шта се у ужем значењу не може уврстити у органску основу психичког
живота и понашања појединца:
1) централни нервни
систем

3) ендокрини систем 5) мишићи

2) периферни нервни
систем

4) чулни орагани 6) репродуктивни систем
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16. Обликовање понашања, као примена инструменталног учења, представља:
1) кажњавање
непожељних сложених
облика понашања

3) демонстрирање
поступака које желимо да
неко усвоји

5) манифестовање
понашања за које верујемо
да је очекивано од других

2) награђивање сложеног
понашања које се жели
изградити

4) исправљање
погрешних облика
понашања

6) поткрепљивање сваког
поступка који је корак
ближе жељеном
понашању

17. Када, ходајући кроз шуму, обраћамо пажњу на сваки звук који нам личи на
кретање неке животиње, ради се о:
1) поремећају пажње 3) сензитизацији 5) увиђању
2) илузији 4) утискивању 6) хабитуацији

18. Који од наведених симптома не иде у прилог дијагнози анксиозног
поремећаја:
1) јака стрепња 3) неспособност

опуштања
5) делузије или сумануте
идеје

2) узнемиреност и
напетост

4) несаница 6) лупање срца

19. Који појам не припада групи:
1) вид 3) мирис 5) светлост
2) слух 4) укус 6) додир

20. Задатак да се излистају различите могуће последице престанка деловања
Земљине теже, испитује:
1) дивергентно мишљење 3) конвергентно

мишљење
5) преоперационално
мишљење

2) анимистичко мишљење 4) конкретно мишљење 6) артифицијелно
мишљење

21. Објашњење анксиозних поремећаја као последице потискивања нагона и
симболичко тумачење симптома су одлике:
1) бихејвиоризма 3) когнитивне

психотерапије
5) гешталт психологије

2) хуманистичке
психологије

4) биолошке психијатрије 6) психоанализе

22. Истраживања показују да највећа сличност количника интелигенције
постоји код:
1) родитеља и деце истог
пола

3) једнојајчаних
близанаца одгајаних
заједно

5) једнојајчаних близанаца
одгајаних одвојено

2) браће и сестара
одгајаних одвојено

4) мајки и деце 6) браће и сестара
одгајаних заједно
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23. Шта не спада у психичке процесе:
1) учење 3) жеље 5) опажање
2) љутња 4) темперамент 6) срећа

24. У средини Масловљеве пирамиде потреба са пет нивоа налази се потреба
за:
1) поштовањем 3) идентитетом 5) стваралаштвом
2) љубављу и припадањем 4) постигнућем и

остварењем
6) сигурношћу

25. Према Ериксону, периоду раног детињства одговара стадијум:
1) предузимљивост спрам
кривице

3) поверење спрам
неповерења

5) самосталност спрам
несигурности и стида

2) стваралаштво спрам
застоја

4) компетентност спрам
инфериорности

6) блискост спрам
изолације

26. Исказ: “Једем само у ресторанима у којима је забрањено пушење”
одражава:
1) когнитивну компоненту
става

3) делатну компоненту
става

5) стереотип

2) емоционалну
компоненту става

4) типичну предрасуду
непушача

6) културолошку заблуду
модерне западне
цивилизације

27. Према психоанализи, на самом почетку развоја личности постоји само
један од аспеката личности, а то је:
1) ид 3) его-идеал 5) его
2) савест 4) идеално ја 6) суперего

28. Који појам не припада групи:
1) рационализација 3) регресија 5) редукција
2) пројекција 4) порицање 6) потискивање

29. У психолошке технике не можемо сврстати:
1) упитник 3) тестове личности 5) анкету
2) тестове знања 4) интервју 6) студију случаја

30. Психолог Шахтер је експериментом са очекивањем електрошока показао
да анксиозност изазива жељу за:
1) бежањем 3) сигурношћу 5) повлачењем
2) зближавањем 4) агресијом 6) повређивањем

31. Филип Зимбардо је познат по експеримету који се тицао:
1) класичног условљавања 3) симулације живота у

затвору
5) конформирања са
ауторитетом

2) имитативног учења 4) алтруистичког
понашања

6) дифузије одговорности
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32. Међу наведеним облицима учења један не припада класификацији облика
учења на основу механизма како се учи:
1) случајно учење 3) класично условљавање 5) учење по моделу
2) хабитуација 4) сензитизација 6) инструментално учење

33. Према једном моделу темперамента, за тешку децу није карактеристично
следеће:
1) повлачење пред новим
ситуацијама

3) нередовни ритмови
храњења

5) нетолерантност на
промене

2) редовни биолошки
ритмови

4) отпор према новинама 6) интензивно изражавање
негативних емоција

34. Еуфорија представља највећи степен:
1) креативности 3) стварања 5) љубави
2) самоостварења 4) успеха 6) среће

35. У нормалним околностима најјачи социјализацијски утицај на појединца
има:
1) породица 3) основна школа 5) радни колектив
2) група вршњака 4) универзитетска

средина
6) политичка партија

36. У очима постоје рецептори за:
1) црвену, зелену и жуту
боју

3) зелену, жуту и плаву
боју

5) љубичасту, жуту и
плаву боју

2) плаву, зелену и
љубичасту боју

4) црвену, зелену и плаву
боју

6) црвену, плаву и жуту
боју

37. Који појам се не односи на неку од фаза стваралачког мишљења:
1) интерференција 3) инкубација 5) фаза провере
2) фаза припреме 4) надахнуће 6) инспирација

38. У вези са трансфером, теорија генерализације тврди:
1) Напорно учење и
вежбање условљавају
развој менталних
способности.

3) Трансфер постоји само
између сличних
ситуација.

5) У школама треба да се
уче практична знања и
вештине.

2) Учење и вежбање не
доприноси развоју
менталних способности.

4) Учење предмета попут
логике унапређује
мишљење и памћење.

6) Важнији је начин учења
него сам садржај учења.

39. Атрибуција је:
1) начин описивања
других људи

3) начин описивања
сопствених особина

5) издвајање најважнијих
особина

2) начин објашњавања
узрока нечијег понашања

4) начин сопственог
представљања другима

6) истицање нечијих
врлина
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40. Најважнија органска основа родитељског мотива код сисара је хормон:
1) епинефрин 3) мелатонин 5) прогестерон
2) окситоцин 4) пролактин 6) естрадиол

41. Која карактеристика, према Пијажеу, није обележје мишљења деце узраста
до 12 година:
1) анимизам 3) логичко оперисање

појмовима
5) егоцентризам

2) логичко мишљење о
конкретним објектима

4) артифицијелизам 6) једнодимензионалност

42. Органске потребе доводе до:
1) жеље 3) инстинкта 5) тежње
2) намере 4) нагона 6) фрустрације

43. Према Стернбергу, компоненте романтичне љубави су:
1) блискост и завет 3) страст и завет 5) блискост и

пријатељство
2) страст и блискост 4) обавеза и завет 6) пријатељство и завет

44. Када у језику постоји много речи за исту појаву, то значи:
1) да је тај језик
непрецизан

3) да људи ретко долазе у
додир са том појавом

5) да се ради о психичкој
појави

2) да је та појава неважна
за живот људи

4) да је та појава превише
сложена

6) да је та појава важна за
живот људи

45. Шта није принцип перцептивне организације дефинисан у гешталт
психологији:
1) принцип континуитета 3) принцип отварања 5) принцип фигуре и

позадине
2) принцип сличности 4) принцип близине 6) принцип затварања

46. Алберт Бандура је најважнији представник:
1) хуманистичких теорија 3) теорија црта 5) социјално-когнитивних

теорија
2) бихевиористичког
приступа

4) социокултуралног
приступа

6) психоаналитичког
приступа

47. Изражавање цинизма извештаченом акцентуацијом речи уз колутање
очима пример је:
1) паралингвистичке
комуникације

3) кинезичке
комуникације

5) постуралне
комуникације

2) проксемичке
комуникације

4) паралингвистичке и
кинезичке комуникације

6) кинезичке и постуралне
комуникације
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48. Која од наведених емоција не припада истој категорији као остале:
1) радост 3) страх 5) изненађење
2) љубав 4) љутња 6) туга

49. Прекогниција је:
1) опажање без употребе
чула

3) интрасензорна
перцепција

5) форма мишљења

2) фаза у развоју
мишљења

4) преношење мисли без
говора

6) способност предвиђања
догађаја

50. Чулни осети представљају садржај:
1) сензорног памћења 3) епизодичног памћења 5) процедуралног памћења
2) семантичког памћења 4) оперативне меморије 6) дугорочног памћења

51. Која од наведених супстанција није стимуланс централног нервног
система:
1) хероин 3) кофеин 5) амфетамин
2) никотин 4) кокаин 6) екстази

52. Шири групни фактор из Кател-Хорн-Кероловог модела структуре
интелигенције је:
1) интерперсонална
интелигенција

3) спацијална способност 5) вербална флуентност

2) дивергентна продукција 4) флуидна
интелигенција

6) интелигенција телесних
покрета

53. Уколико је нека особа чврсто убеђена да болује од тешке телесне болести,
упркос уредним медицинским налазима и уверавању лекара, ради се о:
1) дементном човеку 3) параноику 5) хипохондру
2) маничном човеку 4) антисоцијалном

психопати
6) зависнику

54. Когнитивни несклад представља:
1) тешкоћу у менталном
функционисању

3) конфузију у мишљењу 5) несклад између
когнитивног и
емоционалног развоја

2) контрадикторност
информација које
сазнајемо

4) несклад у
интелектуалном развоју

6) несклад између нових
информација и старих
знања

55. Ментална хигијена је област у оквиру:
1) психологије личности 3) развојне психологије 5) педагошке психологје
2) клиничке психологије 4) опште психологије 6) психопатологије

56. Према Роџерсу главни мотив у понашању је:
1) самоостварење 3) потреба за припадањем 5) конформизам
2) алтруизам 4) потреба за сигурношћу 6) потреба за

самопоштовањем
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57. Проучавање астрономије, набавка телескопа, посматрање звезданог неба,
од стране особе која није професионални астроном пример је:
1) алтруизма 3) интересовања 5) прецењене идеје
2) конформизма 4) ширих друштвених

вредности
6) непотребног губљења
времена

58. Који појам не припада групи:
1) мотив 3) тежња 5) афекат
2) намера 4) инстинкт 6) потреба

59. Неуротицизам је особина личности која означава:
1) позитивну
емоционалност

3) уметничке склоности 5) асертивност

2) социјабилност 4) емоционалну
нестабилност

6) кооперативност

60. Шта од наведеног није агенс социјализације?
1) породица 3) друштвене

организације
5) школа

2) култура 4) вршњаци 6) медији
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1 2 bb 11 1 bb 21 6 bb 31 3 bb 41 3 bb 51 1 bb

2 1 12 5 22 3 32 1 42 4 52 4

3 2 13 4 23 4 33 2 43 2 53 5

4 3 14 3 24 2 34 6 44 6 54 6

5 6 15 6 25 5 35 1 45 3 55 2

6 5 16 6 26 3 36 4 46 5 56 1

7 3 17 3 27 1 37 1 47 4 57 3

8 4 18 5 28 5 38 6 48 2 58 5

9 3 19 5 29 6 39 2 49 6 59 4

10 5 20 1 30 2 40 4 50 1 60 2
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