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ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

07. VII 2014. 

 ТЕСТ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  

 

 

ШИФРА:    

 

 

1. Шта је то Петокњижје и од којих је књига састављено? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Наведите историјске књиге из Старог Завета? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ко је био први цар Израиља? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Који су апостоли били присутни приликом Преображења Господа Исуса Христа? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Којим језиком је говорио Господ Исус Христос? 

___________________________________________________________________________ 
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6. Шта се догодило на Голготи? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Шта је све написао еванђелист Јован? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. У ком граду је апостол Павле проповедао реч Божију философима? 

___________________________________________________________________________ 

9. Ко је написао Дела апостолска? 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Наведите саборне посланице из Новог Завета: 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Први црквени (не: васељенски) Сабор одржан је:  

 

када? 

_____________________________________________________________________ 

зашто? 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Шта је то Вулгата? 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Шта је то егзегеза? 

___________________________________________________________________________ 
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14. Наведите трећи члан Символа вере: 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Отац, Син и Свети Дух 

а) има сваки своју различиту вољу 

б) имају једну заједничку вољу  

в) немају вољу него делују нужнoшћу божанске природе  

 

одговор:_________________ 

 

16. Шта је то епиклеза? 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Када се, по данашњој пракси, служи Литургија пређеосвећених дарова? 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Која се Литургија служи на Велики петак? 

а) Литургија Светог Јована Златоустог 

б) Литургија пређеосвећених дарова 

в) не служи се Литургија 

одговор:_________________ 

19. Шта су учили духоборци? 

___________________________________________________________________________ 

 

20. На ком Васељенском Сабору су осуђени монофизити? 

___________________________________________________________________________ 
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21. У ком веку је живео Свети Василије Велики? 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Шта је то пентархија? 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Шта је то гностицизам? 

___________________________________________________________________________ 

 

24. Где се поставља икона Богородице на иконостасу? 

___________________________________________________________________________ 

 

25. Шта је то акатист? 

___________________________________________________________________________ 

 

26. Каква је сврха Осмогласника (Октоих) у црквеном богослужењу? 

___________________________________________________________________________ 

 

27. Шта је то петохлебница? 

___________________________________________________________________________ 

 

28. Надите три основна јерархијска чина у Православној Цркви? 

___________________________________________________________________________ 

 

29. По чијем наређењу су спаљене мошти Светог Саве? 

___________________________________________________________________________ 



 5

 

30. У ком манастиру се налазе мошти Светог Николаја жичког? 

___________________________________________________________________________ 

 

31. По православном схватању жена је 

а) подређена мужу 

б) једнака с мужем 

в) непотпуно биће без мужа 

одговор:_________________ 

32. По чијем лику и подобију је створен човек? 

___________________________________________________________________________ 

 

33. По православном схватању грех је: 

а) коначност људске природе 

б) љубав између мушкарца и жене 

в) угрожавање другог 

одговор:_________________ 

34. Шта је то протестантизам? 

___________________________________________________________________________ 

 

35. Наведите суштину римокатоличког учења о Filioque: 

___________________________________________________________________________ 

 

36. Које године су васељенски патријарх Атинагора и папа Павле VI поништили 

обострану анатему из 1054. године? 

___________________________________________________________________________ 
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37. Зашто су значајни Свети Кирило и Методије? 

___________________________________________________________________________ 

 

38. Када је Свети Сава посвећен за „првог архиепископа српских земаља“? 

___________________________________________________________________________ 

 

39. Наведите имена три српска патријарха из ХХ века? 

___________________________________________________________________________ 

 

40. Прецртајте неодговарајуће појмове (избаци уљезе) 

подризник, епитрахиљ, путир, наруквице, појас, стихар, дискос, фелон, омофор, 

митра 
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ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ 

 

1. Која земља тренутно председава Европском унијом? 

а) Италија 

б) Грчка  

в) Литванија 

                                                                                                         одговор: ________________ 

 

2. Одредите шта је то ДНК: 

_________________________________________________________________________  

 

3. Шта је то „холокауст“: 

а) врста тобогана  

б) систематско истребљивање Јевреја у II Светском рату 

в) врста алпског тунела 

                                                                                      

                                                                                                         одговор: ________________ 

 

4. Нађите „уљеза“: 

а) бруцош  

б) дипломац 

в) постдипломац 

г) доцент 

                                                                                                         одговор: ________________ 
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5.  Набројите три битна својства науке и научно-истраживачког рада: 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Нађите „уљеза“: 

а) полихистор  

б) полимер 

в) полиглота 

г) политехничар 

 

                                                                                                   одговор: ________________ 

 

6. Наведите најмање 3 епархије Српске Православне Цркве западно од реке Дрине: 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Ко је актуелни светски првак у фудбалу: 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Шта је то „логика“: 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Која институција представља претечу Универзитета у Београду? 

а) Велика школа   

б) Матица српска 

в) Факултет примењених уметности 

 

                                                                                                                   одговор: _______________  
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10. Који је главни град Индије? 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Која су два најважнија српска научника који су живели у Америци и којом су се 

науком бавили: 

 

а)___________________________________________________________________ 

б) __________________________________________________________________ 

 

12. Полисилогизам је: 

а) врста једињења шећера 

б) врста логичког закључка  

в) врста шаховског проблема 

                                                                                                                  одговор: ________________ 

 

13. Ко су писци следећих дела: 

– Хамлет              а)__________________________________________________ 

– Доктор Фауст б) __________________________________________________ 

– Злочин и казна  в)__________________________________________________ 

 

14. Наведите једну музичку композицију следећих композитора: 

– Петар Чајковски      а) ________________________________________________ 

– Стеван Мокрањац  б) ________________________________________________ 

– Лудвиг Бетовен       в)_________________________________________________ 
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15. Палеографолог је научник који истражује: 

а) старогрчке и староримске философије 

б) остатке давно изумрлих животиња и биљака 

в) древне записе и текстове 

                                                                                                  одговор: ________________ 

 

16. Ко су писци следећих дела: 

– Сеобе                           а)_____________________________________________ 

– Роман о Лондону      б) _____________________________________________ 

– Хазарски речник       в) _____________________________________________ 

 

17.  За особу кажемо да је „ингениозна“ када: 

а) довитљиво решава проблеме 

б) има превише гена 

в) има претке који су били генијални 

                                                                                                   одговор: ________________ 

18. За особу кажемо да је „инвентивна“ када: 

а) довитљиво ствара нова решења 

б) има проширене вене 

в) руководи процесом интравенозне анестезије   

 

                                                                                                  одговор: ________________ 
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19. Шта је то „аорист“? 

а) прошло свршено време 

б) врста аорте 

в) врста глагола 

                                            

                                     одговор: ________________ 

 

20. Када нешто тражимо у „вокабулару“ ми: 

а) претражујемо речник 

б) користимо појачало на мобилном телефону 

в) одлазимо на музички конкурс из певања 

                                                                                                                одговор: ________________ 


