
 

 

 

 

 

 

                                 ШИФРА__________ 
   
                            КОМИСИЈА__________ 

 

 

ТЕСТ ЗНАЊА 
 

 

 

ЗА II РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА 
 

 

 

ИСТОРИЈА 
 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

2015. ГОДИНЕ 
 

 

УПУТСТВО ЗА РАД 
 

1. Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео. 

2. Ако неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на следеће, а 

касније се врати решавању прескоченог питања. 

3. Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно. 

4. Питања ради самостално и не ометај друге ученике. 

5. Израда теста траје 60 минута. 

6. Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати. 

 

 

Број поена 



 

1. Објасните појмове.            

а) Еснаф___________________________________________________________________________ 

б) Универзитет ____________________________________________________________________ 

в) Ренесанса _______________________________________________________________________ 

г) Гезе ____________________________________________________________________________ 

д) Меркантилизам__________________________________________________________________ 
 

2. Означите бројевима догађаје по хронолошком редоследу тако да бројем 1 означите 

догађај који се први десио.          

_____ Микеланђелова смрт  

_____ Крај владавине цара Ивана IV Грозног 

_____ Битка код Гроцке  

_____ Славна револуција  

_____ Земљотрес у Дубровнику  
 

3. Попуните табелу тачним подацима.         

Поред имена владара наведите век у којем је владао и земљу којом је владао. 

Ред владар век земља 

1. Карло V   

2. Михаило Романов   

3. Џемс II   

4. Матија Корвин   
 

4. Пажљиво погледајте карту и одговори на питања.        

 

а) Који историјски догађај је приказан на 

карти?  

__________________________________ 

б)  Током ког рата се наведени догађај 

десио? 

__________________________________ 

в) Наведите назив савеза, и његове чланице, 

који је ратовао против Турске. 

__________________________________ 

__________________________________ 

г) Који владар је тада био на челу 

Француске?  

__________________________________  

д) Који владар је тада био на челу Енглеске?  

__________________________________ 
 

5. Допуните наведене реченице.          

а) У време владавине чешког краља Казимира III на челу српске државе променила су се 

двојица владара: _____________________ и _____________________. (упишите њихова имена) 

б) Оснивач Англиканске цркве био је ______________________ (упишите име владара), а она је 

коначно изграђена у време владавине ______________________ (упишите име владара). 

в) У време владавине чешког краља Пшемисла II Отакара на челу српске државе променила су 

се двојица владара: _____________________ и _____________________. (упишите њихова 

имена) 

 



 

 

6. На цртици поред напишите на коју личност се односи наведена реченица.    

а) Умро је исте године када и српски краљ Милутин- _________________________________ 

б) Његовом смрћу започети су верски ратови у Чешкој-_________________________________ 

в) Оснивач монашког реда названог „мала браћа“-  _________________________________ 

г) У народним песмама називан је Сибињанин Јанко- _________________________________ 

 

7. Подвуците оне манастире који припадају рашкој школи.       

Грачаница, Студеница, Милешева, Раваница, Сопоћани, Манасија, Ариље, Хиландар 

 
 

8. Одговорите на питања на основу слике.          

а) Наведите име личности са слике и године владавине 

______________________ _____-_____ 

б) Година и место крунисања највишом титулом 

_________, ________________________ 

в) Име и титула црквеног достојанственика који га је крунисао 

највишом титулом. 

________________________, ________________________ 

г) У време владавине владара са слике Европа се суочила са великим 

проблемом. О чему је реч? 

__________________________________________________________. 

 

 

9. Уколико сматрате да је наведена тврдња тачна, заокружите слово Т.  

У супротном заокружите слово Н.                  

Јужна граница Србије 1283. године се пружала северно од линије градова 

Охрид-Прилеп-Штип. 

Т Н 

До уједињења Пољске и Литве дошло је у другој половини XV века  Т Н 

Московски кнежеви су наследници великог кнеза Александра Невског који је 

победио Тевтонце 1224. 
Т Н 

Битка на Куликову пољу је вођена пре битке на Косову пољу Т Н 

Лиценцијат је било право предавања на универзитетима Т Н 

 

10. Поред догађаја упишите годину.          

Задарски мир    ________ 

Битка на Морави   ________ 

Саладиново освајање Јерусалима ________ 

Битка код Лепанта   ________ 

Пад Трновске Бугарске  ________ 

 

11. Поред дела упишите име аутора.   

            

а) „95 теза“      ____________________________________ 

б) „Утопија“      ____________________________________ 

в) „Житије деспота Стефана Лазаревића“  ____________________________________ 

г) „Похвала лудости“     ____________________________________ 

 

 

 



 

 

12. Допуните наведене реченице.          

а) За потребе одбране од турских напада Хабзбуршка монархија је основала Војну крајину. 

Тако су ______ године основана два генералата. Центар генералата за Хрватску налазио се у 

___________________ (упишите име града), а центар за Славонију налазио се у 

___________________ (упишите име града). 

б) Дубровник је у периоду ХIII-XVI век признавао врховну власт више држава у различитим 

периодима. Тако је у периоду од ______ до ______ године признавао врховну власт Млетачке 

републике, а потом је признавао врховну власт Угарске све до  ______ године, када је угарска 

војска претрпела пораз _______________________. (наведите место битке) 

 

13. Одговорите на постављена питања.          

а) Који владар је окончао верске сукобе у Француској? 

_____________________________________ 

б) Како се назива споразум о уједињењу и проглашење независности седам северних 

провинција у Низоземској? Које године је донет? 

_______________________________,__________ 

в) Које године је пренето седиште папске столице у Авињон?  

_____________________________. 

г) У време ког рата су спаљене мошти Светог Саве на Врачару? ___________________________. 

 

14. Крајем XIV босанска држава се нашла у кризи. Њену политику одређивала су     

тројица великаша. Наведите њихова имена у табели и области којима су      

управљали. 

 

Име великаша Област управљања 

  

  

  

 

 

15. Означите бројевима догађаје по хронолошком редоследу тако да                              

бројем 1 означите сабор који је први почео са заседањем.     

   

_____ Сабор у Вормсу  

_____ Сабор у Аугсбургу  

_____ црквени сабор у Тренту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КЉУЧ ТЕСТ ЗА II ГОДИНУ ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 

СМЕРА - ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015. 

1.  

а) удружење занатлија исте струке (1) 
б) образовна гилда (удружење студената и професора) (1) 

в) препород (1) 

г) низоземски борци за независност против шпанске власти (1) 

д) економска политика заснована на повећању извоза робе и прилива новца уз спречавање 
увоза високим царинама (1) 

5 

2.  1,2,5,4,3 3/0 

3.  

Први ред: XVI, Свето римско царство немачког народа (Римско-немачко царство) 1/0 

Други ред: XVII, Русија 1/0  
Трећи ред: XVII, Енглеска 1/0 

Четврти ред: XV, Угарска 1/0 

4 

4.  

а) (Прва) Сеоба Срба (1) 
б) Великог (Бечког) рата (1) 

в) Света лига; Аустрија, Млетачка република и Пољска (1/0) 

г) краљ Луј XIV (1) 

д) краљ Виљем Орански (1) 

5 

5.  

а) Краљ и цар Душан Немањић, цар Урош Немањић (1/0) 

б) Хенри VIII, Елизабета I (1/0) 

в) краљ Урош Немањић, краљ Драгутин Немањић (1/0) 

3 

6.  

а) Данте Алигијери (1) 
б) Јан Хус (1) 

в) Фрањо Асишки (1) 

г) Јанош Хуњади (1) 

4 

7.  Студеница, Милешева, Сопоћани, Ариље 1/0 

8.  

а) Душан Немањић, 1331-1355 (1/0) 

б) 1346, Скопље (1/0) 

в) патријарх, Јоаникије (1/0) 
г) епидемија куге (1)  

4 

9.  Н, Н, Н, Т, Н                      1+1+1+1+1 5 

10.  

1358. (1) 

1190. (1) 
1187. (1) 

1571. (1) 

1393. (1) 

5 

11.  

а) Мартин Лутер (1) 
б) Томас Мор (1) 

в) Константин Филозоф (1) 

г) Еразмо Ротердамски  (1) 

4 

12.  
а) 1579. (1) Карловцима, Вараждину (1/0) 

б) 1205-1358 (1), 1526. (1), у Мохачкој бици (на Мохачу) (1) 
5 

13.  

а) краљ Анри IV (1) 

б) Утрехтска унија, 1579. (1/0) 
в) 1309. (1) 

г) Дугог рата (1) 

4 

14.  

Први ред: Хрвоје Вукчић, западна Босна 1/0 

Други ред: Сандаљ Хранић, земље од Полимља до Неретве 1/0  
Трећи ред: Павле Раденовић, источна Босна 1/0 

(небитан је редослед) 

3 

15.  1,3,2 2/0 
 

 


