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ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ И ТЕОРИЈЕ УМЕТНОСТИ, ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ,
2020/21

Име и презиме________________________________ЈМБГ____________

1. Техника украшавања уметањем или укуцавањем неког материјала (камен, 
племенити метали) у подлогу, назива се:

a) енкаустика
b) инкрустација
c) зграфито
d) акварел

2. Библиотека Матице српске налази се у:

a) Београду
b) Новом Саду
c) Нишу
d) Смедереву

3. Аутор романа Мајстор и Маргарита је:

а)   Блез Паскал
b) Владимир Набоков
c) Михаил Булгаков
d) Алексеј Бодријар

4. Шпански национални музеј ликовних уметности зове се:

a) Прадо
b) Пикасо
c) Бобур
d) Гугенхајм

5. Манастир Грачаница је задужбина:

a) царице Милице
b) краља Милутина
c) цара Душана
d) Проклете Јерине

6. Французи деветом уметношћу (la neuvième art)
    сматрају и називају област:

a) новинарства
b) стрипа
c) филозофије
d) политике

7. Девиза макијавелизма је:

a) Држава - то сам ја 
b) Циљ оправдава средство
c) Завади па владај
d) Издржи и уздржи се

8. Композицију Страшног суда у Сикстинској капели насликао је:

a) Леонардо



b) Микеланђело
c) Рафаело 
d) Веронезе

9. Калиграфија је уметност:

a) лепог писања
b) прављења цветних аранжмана
c) цртања географских карти
d) прављења керамичких посуда

10. Хиландар је:

a) српски манастир на Светој гори
b) бенедиктински манастир у Грчкој
c) грчки манастир у Србији
d) српски манастир на Косову и Метоији

11. Диоклецијан је био:

a) атински државник
b) стари назив за власуљара у позоришту
c) грчки бог ливада и пропланака
d) римски император

12. Сингидунум је:

a) злогласни затвор у САД
b) романизовано келтско име данашњег Београда
c) врста паука
d) стари грчки назив за Београд

13. Други светски рат почео је:

a) нападом Немачке на Пољску
b) нападом Аустроугарске на Србију
c) нападом Аустроугарске на Хрватску
d) нападом Аустроугарске на Словенију

14. Магреб је:

a) име јерменског композитора
b) Назив за регион Северне Африке
c) Старо келтско име за Загреб
d) Врста једрењака

15. Именица култ је:

a) грчког порекла
b) немачког порекла
c) француског порекла
d) латинског порекла

16. Ко је био Хитлеров главни архитекта?

a) Хајнрих Химлер
b) Херман Геринг
c) Алберт Шпер
d) Јозеф Гебелс



17. Ко је насликао дело Авињонске госпођице?

а) Салвадор Дали
b) Пабло Пикасо
c) Винсент ван Гог
d) Жискар д’Естен

18. Ноћна стража и Час анатомије, дела су:

a) Рембранта 
b) Вермера
c) Ван Ајка
d) Бројгела

19. Дело Атинска школа насликао је:

a) Ботичели 
b) Рубенс
c) Рафаело
d) Модиљани

20. Музеј Ермитаж налази се у:

a) Њујорку
b) Москви
c) Бечу
d) Петрограду

21. Ко је предводио Грке у опсади Троје?

a) Ахилеј
b) Агамемнон
c) Ајант
d) Одисеј

22. Основне боје су:

a) црвена, плава и жута
b) црна и бела
c) црвена, плава и зелена
d) љубичаста, наранџаста и зелена

23. Бруклински мост се налази у:

a) Сан Франциску 
b) Лос Анђелесу
c) Њујорку
d) Бостону

24. Огист Реноар представник је:

a) импресионизма
b) постимпресионизма
c) дадаизма
d) апстрактног експресионизма

25. Конкаван значи:

a) испупчен
b) удубљен
c) раван



d) ништа од наведеног

26. Алхамбра се налази у:

a) Шпанији
b) Италији
c) Португалији
d) Француској

27. Ко је насликао Доручак на трави?

a) Едуар Мане
b) Клод Моне
c) Едгар Алан По
d) Анри Матис

28. У ком граду се налази црква Sagrada Família?

_ __________________________________

29. Острво Корзика припада:

a) Француској
b) Италији
c) Сицилији
d) Грчкој

30. Који је архитекта пројектовао зграду музеја Гугенхајм у Њујорку?

________________________________


