ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ДЕПАРТМАН ЗА КОМУНИКОЛОГИЈУ И НОВИНАРСТВО
НОВИНАРСТВО
ТОИ – 2016.

У п у т с т в о:
Tест садржи тридесет питања. Уз свако питање наведено је и четири одговора, а међу њима
је само један тачан. Прочитајте пажљиво свако питање, а затим се определите за један од
понуђених одговора заокруживањем слова испред: „а“, „б“, „в“ или „г“. Било какве
исправке већ обележеног одговора, нису дозвољене. Одговори са исправкама неће бити
признати! За обележавање одговора користићете искључиво хемијску оловку плаве боје.
Тест мора бити анониман. Ако је тест на било који начин обележен, неће бити вреднован.
Време предвиђено за израду теста је 45 минута. За време трајања теста није дозвољено:
постављати питања, користити било који вид мобилне технологије, преписивати или
разговарати.

Непоштовање датих упутстава обавезно

кандидаткиње, односно кандидата.

повлачи дисквалификацију

1. Укупан број посланика у Скупштини Србије је:
а) 250
б) 200
в) 150
г) 160
2. Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма „Филмски сусрети Ниш“, први
пут је одржан 1966. године. Јединствен је у свету по томе што награђује искључиво
најбоље:
а) редитеље
б) сценаристе
в) продуценте
г) глумце
3. Задужбина Милоша Црњанског додељује истоимену награду домаћем писцу за прву
књигу из свих области у којима се огледао и сам Црњански. Ову награду је 2009. године
добио Нишлија Дејан Стојиљковић за књигу „Константиново раскршће“. То је:
а) збирка прича
б) роман
в) драма
г) путопис
4. Ове године одржана је 88. додела награде „Оскар“. Који филм је проглашен најбољим?
а) „Повратник“
б) „Соба“
в) „Под лупом“
г) „Данкиња“
5. Према Гинисовој књизи рекорда, најпродаванији албум свих времена је:
а) The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
б) Madonna – Like a Virgin
в) Michael Jackson - Thriller
г) Pink Floyd - The Dark Side of the Moon
6. Које године је основан Кривични трибунал за ратне злочине на просторима СФРЈ?
а) 1991. године
б) 1992. године
в) 1993. године
г) 2000. године
7. Калеидоскоп је:
а) музички инструмент
б) мерни инструмент
в) оптичка направа
г) справа за мучење

8. Тунел испод Ламанша (50,5 километара), отворен за саобраћај 1994. године, повезује:
а) Фокстон и Кокел
б) Малме и Копенхаген
в) Драч и Сиракузу
г) Талин и Хелсинки
9. Прво такмичење за Песму Евровизије одржано је у:
а) Италији
б) Луксембургу
в) Француској
г) Ш вајцарској
10. Магма је:
а) пожар великих размера
б) усијана течна маса из унутрашњости земље
в) неприхватљив начин убеђивања
г) начин контроле у комуникацији
11. Опленац је брдо над Тополом у Шумадији на којем се налази црква Св.Ђорђа у чијој
крипти се сахрањују умрли чланови:
а) династије Обреновић
б) династије Немањића
в) династије Карађорђевића
г) заслужни грађани Србије
12. Термин „хомогеност“ тумачи се као:
а) разноликост, разноврсност...
б) мноштво, масовност...
в) разједињеност, распарчаност...
г) истоврсност, једноликост...
13. Ауторитаран однос у комуникационој ситуацији подразумева:
а) поштовање саговорника
б) демократско сучељавање мишљења
в) испољавање моћи и репресије
г) слободну размену мисли и осећања
14. Ko je освојио Греми награду за најбољи албум на церемонији одржаној 15. фебруара
2016. године?
а) Alabama Shakes
б) Kendrick Lamar
в) The Weeknd
г) Taylor Swift

15. Прва новинаска агенција била је:
а) Авас
б) Ројтерс
в) Танјуг
г) Асошијетед Прес
16. Јохан Гутенберг је прву штампарију отворио у:
а) Бремену
б) Келну
в) Мајнцу
г) Хамбургу
17. Актуелни председник Српске академије наука је:
а) Дејан Медаковић
б) Никола Хајдин
в) Александар Деспић
г) Владимир Костић
18. Целибат је:
а) материјал за филмске траке
б) сврсисходност
в) неженство
г) освета
19. Творац етичке теорије „златне средине“ је:
а) Аристотел
б) Платон
в) Сократ
г) Хераклит
20. Кодекс новинара Србије усвојен је:
а) 2005.
б) 2006.
в) 2004.
г) 2003.

21. Први научник који је показао да се кретања тела на Земљи и кретања небеских тела
потчињавају истим физичким законима:
а) Алберт Ајнштајн
б) Милутин Миланковић
в) Исак Њутн
г) Галилео Галилеи

22.Заокружите нетачан одговор. Елоквенција није:
а) речитост
б) слаткоречивост
в) громогласност
г) говорничка вештина
23. „Timeo Danaos et dona ferentes“, убеђујући Тројанце да се Данајаца треба плашити и
кад поклоне носе, изговорио је:
а) Парис
б) Агамемнон
в) Ахил
г) Лаокон
24. „Чувај се човека који је прочитао само једну књигу“ на латинском гласи:
а) Sapiens homo omnia sea secum portat.
б) Non scholae, sed vitae discimus.
в) Cave ab homine unius libri.
г) Nolite iacere margaritas ante porcos.
25. Име француског писца рођеног у Алжиру, добитника Нобелове награде за
књижевност је:
а) Жорж Сименон
б) Клод Симон
в) Шарл Бодлер
г) Албер Ками
26. Велики уметник барока рођен у Венецији крајем 17. века, аутор концерата „Четири
годишња доба“ звао се:
а) Ђузепе Франческо Верди
б) Јохан Себастијан Бах
в) Антонио Лућио Вивалди
г) Волфганг Амадеус Моцарт
27. Импресионизам за циљ има подстицање емоције посредством спољног надражаја, а
циљ је приказати доживљај тренутка. Овај правац добио је правац по слици „Импресија,
рађање сунца“ славног сликара:
а) Монеа
б) Реноара
в) Ван Гога
г) Гогена

28. Највиши врх Суве планине је:
а) Ракош
б) Сиви врх
в) Крива стена
г) Трем

29. Који је француски државник погинуо као жртва атентата заједно са краљем
Александром у Марсељу 9. октобра 1934. године?
а) Луј Франше д'Епере
б) Жан Луј Барту
в) Емил Пол Емебл Гепрат
г) Рудолф Арчибалд Рајс
30. Заокружите име аутора следећих стихова: „Мени пишу, да тајећи зебњу / Брижна
тужиш за мном сваки дан, / Да излазиш на друм ко у шетњу, / Увијена у стари кафтан“.
а) Владимир Мајаковски
б) Марина Цветајева
в) Осип Мандељштам
г) Сергеј Јасењин

