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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
1. Поред објашњења упишите одговарајући појам.      ____ 

а) _______________________________- највиши црквени великодостојник у православној цркви 

б) _______________________________- градско племство 

в) _______________________________- степенаста подељеност овлашћења, старешинство 

г) _______________________________- уговор између световног владара и римског папе који 

регулише правни положај Цркве 

д) _______________________________- одрпанци- низоземски борци против шпанске власти 
 

2. Пажљиво погледајте карту крсташких освајања и попуните табелу траженим подацима. 

Поред броја упишите град на који се број односи, годину његовог освајања и крсташку 

државу насталу његовим освајањем.      _____  

 
 Град Година освајања Држава настала освајањем града 

1.    

2.    
 

3. Попуните табелу тачним подацима.        _____  

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

Ред владар век земља 

1. Хенри V   

2. Александар Невски   

3. Мјешко I   

4. Хенрих IV   
 

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

догађај који се први десио.          _____ 

_____ подизање устанка ЧОМПА 

_____ крунисање Твртка I за краља 

_____ смрт Данте Алигијерија 

_____ Куликовска битка на реци Дон 

_____ крај династије Капета 
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5. Наведите титулу, име и презиме владара у Србији у време наведеног догађаја. _____ 
 

а) Преношење папске столице у Авињон-______________,________________________________ 

б) Крај Стогодишњег рата -_______________,_________________________________ 

в) Издавање Велике повеље слобода-_______________,_________________________________ 
 

6. На линији испод издвојите парове савременика на европским престолима. _____ 
 

а) цар Иван III Васиљевич   1) краљ Краљ Џејмс I  

б) Велики кнез Димитрије Донски  2) краљ Џејмс II Стјуарт  

в) цар Иван IV Васиљевич Грозни  3) краљ Луј ХI  

г) краљ Луј XIII Праведни   4) цар Филип II Хабзбуршки  

д) краљ Луј XIV    5) краљ Казимир III  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

7. Допуните наведене реченице.        _____ 
 

а) Уједињење краљевине Пољске и Литванске кнежевине спроведено је ______ године. Таква 

држава се простирала између два мора: ____________и ____________ мора. 

б) Након смрти византијског цара Манојла I Комнина Стефан Немања је покушао да се 

осамостали, али је био поражен у бици ________________________________. (наведите место и 

годину битке) Као владар Стефан Немања се истакао као велики задужбинар. Наведите бар три 

његове задужбине: _____________________, _____________________ и ____________________. 

в) Центар „Златне хорде― у Русији био је град ___________ на реци __________. Руска држава је 

ослобођена од Монгола у време владавине великог кнеза ___________________. (упишите име)  

г) Прва велика сеоба Срба догодила се током _____________________ (наведите назив рата) и њу 

је предводио _______________________________________ (наведите име, презиме и титулу 

предводника сеобе). Срби су се током прве половине XVIII века селили из Јужне Угарске у 

Русију. Тако су на просторима данашње Украјине Срби настањени на територијама које су 

назване _______________________ и _______________________. (наведите имена тих области) 

 

8. Уколико сматрате да је наведена тврдња тачна, заокружите слово Т. У супротном 

заокружите слово Н.          _____ 
  

Равноправност вера у Немачкој успостављена је Аугзбуршким миром Т Н 

Стефан Томашевић је био последњи српски и босански бан   Т Н 

У време Прве велике сеобе Срба у Енглеској је био на власти Џејмс II Стјуарт Т Н 

Патарени су били монашки ред у Италији Т Н 

Након проналаска поморског пута за Индију Колумбо је стигао до Америке Т Н 

Тома Минцер је био вођа анабаптиста Т Н 
 

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

а) Био је лорд протектор Енглеске -   _________________________________ 

б) Победио је Турке код Ангоре -    _________________________________ 

в) У време његове владавине донета је Декларација права -______________________________ 

г) Био је творац меркантилистичке политике -  _________________________________ 
 

10. У каквој су родбинској вези биле личности са леве и десне стране.   _____ 
  

а) Краљ Урош Немањић је _____________ краља Милутина 

б) Кнез Олег је_____________ кнеза Рјурика 

в) Твртко I Котроманић је_____________ Стефана II Котроманића 

г) Стефан Немања је_____________ краља Уроша Немањића 
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11. Поред догађаја упишите годину.        _____
   

а) Битка код Сенте      ________ 

б) Битка код Гроцке     ________ 

в) Споразум о разграничењу у Тордесиљесу ________ 

г) Вартоломејска ноћ    ________ 

д) Донет Хабеас корпус акт    ________ 
 

12. Пажљиво погледајте слике личности и на линијама упишите:    _____ 

1. име и презиме личности са слике; 2. државу у којој је владао/-ла; 3.највишу титулу/звање коју 

је имао/-ла 

 

13. Заокружите слово испред хронолошки тачне комбинације.    _____

  
  

а) зидање Жиче, зидање Милешеве, зидање Студенице 

б) зидање Милешеве, зидање Студенице, зидање Жиче 

в) зидање Студенице, зидање Жиче, зидање Милешеве 
 

14. Прочитај текст и одговори.         _____

  
  

„...Краљевска власт је прво света, друго очинска, треће неограничена. Кнезови радe као слуге 

божје и као божји заступници на земљи. Преко њих он извршује своју власт. Видимо, дакле, да 

краљевски престо није престо човека, него престо Бога.‖ 

 

а) Који облик власти је описан у тексту?  

_________________________________________ 

б) Који политички мислилац доба Хуманизма и ренесансе је написао дело „Владалац“? 

_________________________________________ 

в) У ком граду је живео и радио? _____________________________ 
 

15. Поред наведеног дела упишите име аутора.      _____

  
  

а) „Канцонијер―     ____________________________________ 

б) „Дон Кихот―     ____________________________________ 

в) „Цар Карло V―     ____________________________________ 

г) „Житија краљева и архиепископа српских ― ____________________________________ 

   
 

1.____________________ 

2. ___________________ 

3.____________________ 

1.____________________ 

2. ___________________ 

3.____________________ 

1.____________________ 

2. ___________________ 

3.____________________ 
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КЉУЧ- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2016. 

ТЕСТА ЗА II РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА -  

1.  

а) патријарх (1) 

б) патрицијат (1) 

в) хијерархија (1) 

г) конкордат (1) 

д) гезе (1) 

5 

2.  
1. Цариград, 1204., Латинско царство (2/0) 

2. Јерусалим, 1099., Јерусалимска краљевина (2/0) 
4 

3.  

1. XVI, Енглеска (1/0) 

2. XIII, Русија (Новгород) (1/0) 

3. X, Пољска (1/0) 

4. XII, Свето римско царство немачког народа (1/0) 

4 

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

5.  

а) краљ, (Стефан Урош II) Милутин Немањић (1/0) 

б) цар, (Стефан Урош IV) Душан Немањић (1/0) 

в) рашки велики жупан, Стефан Немањић (1/0)- не може се признавати „Првовенчани― 

3 

6.  
А-3; Б-5; В-4; Г-1; Д-2  

(за сваки тачно спојени пар савременика добија се по 1 бод) 
5 

7.  

а) 1386., Балтичког и Црног (2/0) 

б) на Морави, 1190. (1/0), Студеница, Хиландар, Ђурђеви ступови, Св. Николе (било 

које три) (1) 

в) Сарај, Волги (1/0), Ивана III Васиљевича (1) 

г) Великог (Бечког) рата (1), патријарх Арсеније III Црнојевић (Чарнојевић) (1); Нова 

Сербија и Славјаносербија (1/0) 

9 

8.  Т, Н, Н, Н, Н, Т               1+1+1+1+1+1 6 

9.  

а) Оливер Кромвел (1) 

б) Тамерлан (Тимур-Ленк) (1) 

в) Вилијем III Орански (1) 

г) (Жан Батист) Колбер (1) 

4 

10.  

а) отац (1) 

б) син (1) 

в) синовац (1) 

г) деда (1) 

4 

11.  

а) 1697. (1) 

б) 1739. (1)  

в) 1494. (1)  

г) 1572. (1)  

д) 1679. (1) 

5 

12.  

Прва колона:1. Мехмед-паша Соколовић, 2. Османско царство, 3. Велики везир (1) 

Друга колона:1. Елизабета I Тјудор, 2. Енглеска, 3. Краљица (1) 

Трећа колона:1. Петар I Романов (Велики), 2. Русија, 3. Цар (1) 

3 

13.  Под В 1 

14.  

а) апсолутистичка монархија (1) 

б) Николо Макијавели (1) 

в) Фиренца (1) 

3 

15.  

а) Франческо Петрарка (1) 

б) Мигуел де Сервантес (1) 

в) Тицијан (1) 

г) архиепископ Данило II (1) 

4 

 

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА 63 
НА ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ 

ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ 

ИМАЈУ 50 И ВИШЕ ПОЕНА. 

Прво место 60-63 

Друго место 57-59 

Треће место 50-56 
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ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
1. Одговорите на питања у вези са сликом. 

а) Који догађај је приказан на слици?  

___________________________________________ 

б) У ком граду, и које године, се одиграо овај догађај? 

___________________________________________ 

в) Ко је постао владар Краљевине Чешке у време 

догађаја са слике? 

_________________________________________ 

 
 

 

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

догађај који се први десио.           
  

_____ Битка код Тулона 

_____ Проглашење Прве француске републике 

_____ Битка код Саратоге  

_____ Оснивање Карловачке гимназије  

_____ Крај Млетачке републике 
 

3. Поред имена патријарха упишите одговарајући број догађаја са десне стране.    

а) Макарије Соколовић _____  1) Банатски устанак 

б) Пајсије Јањевац _____   2) Обнова Пећке патријаршије 

в) Јован Кантул _____   3) Друга сеоба Срба 

г) Арсеније IV Јовановић _____  4) успостављање дипломатских веза са Русијом 
 

4. Поред објашњења упишите одговарајући појам.        
             

  

а) _________________________________- породични земљишни посед владарске династије 

б) _________________________________- самоодрицање, испосништво 

в) _________________________________- припадници покрета који су уништавали машине  

видевши у њима узрок свог лошег положаја. 

г) _________________________________- склоност ка уживању и лагодном животу 

д) _________________________________- савез суверених држава који преузима неке функције  

заједничке државе 
 

5. Правилно попуните табелу траженим подацима у вези великих географских открића. 
  

година истраживач Откриће/догађај 

 Џон и Себастијан Кабот  

  Пронађен поморски пут до Индије 

1532.   
 

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

У супротном заокружите слово Н.          
                 

Монголска владавина у Русији окончана је након пораза на Куликовом пољу Т Н 

Одлучујућа битка у Грађанском рату у САД одиграла се код Гетисбурга Т Н 

Карло IV је 1713. године издао документ под називом Прагматична санкција Т Н 

Турски султан Мехмед је освојио и Трновску и Видинску Бугарску Т Н 

У бици код Дидимотике у Дакији Османлије су поразиле хришћанску војску Т Н 
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7.  Пажљиво прочитајте текст и одговорите на питања.   
 

„...И би нам пут хода четрдесет дана; и дођосмо граду Будиму; и више Будима се уселисмо у 

место звано Сент Андреја; нађосмо пристаниште добро. Тамо се усели и блажењејши патријарх, 

и владике, и калуђери; народ мног дође од српске земље. Тамо и мошти свето кнеза Лазара 

донесосмо собом, и малу цркву дигосмо, од дрвета, близу брега дунавског. И тамо остадоше до 

мира утврђеног међу ћесаром и међу Турци.― 
 

а) О ком догађају говори текст?______________________________________________________ 

б) Које године се одиграо тај догађај? __________ 

в) Ко је „блажењејши патријарх― који се помиње у тексту?_______________________________ 

г) Наведите назив рата током којег се одиграо тај догађај.________________________________  
 

8. Пажљиво погледајте слику и на линији напишите: 
 

а) име и презиме личности са слике 

______________________________________________________ 

 

б) највишу државну функцију коју је обављао 

______________________________________________________ 

 

в) земље у којима је ту функцију обављао  

_________________________,_____________________________ 

 

г) државно уређење Француске у години смрти личности са слике 

______________________________________________________ 
 

9. Одговорите на постављена питања.           
 

а) Савременик енглеског краља Хенрија V на престолу српске државе био је 

____________________________________. (упишите титулу, име и презиме владара) 

б) У околини Лондона је 1381. године избио устанак који су предводили ___________________ и 

___________________ (упишите имена и презимена двојице вођа) са основним захтевом да се укину 

работе према феудалцима уз одређену накнаду. 

в) У време владавине династије Немањића у српској уметности и архитектури била су 

заступљена два стила: ___________________ и ___________________ (упишите називе стилова) 

г) Учење Мартина Лутера је одбачено и проглашено за јеретичко на сабору у ________________ 

(наведите место и годину одржавања сабора). Касније је протестантима призната верска слобода и 

равноправност у Немачкој на државном сабору у ________________ (наведите место и годину 

одржавања сабора). 

 

10. Пажљиво прочитајте текст и одговорите на питања.   
 

„Простор између Саве и Дунава изван шехера запрема равних 3.500 корака... У овом шехеру има 

98.000 становника, раје и повлашћених грађана. Остало је војска, великаши и улема… На обали 

Саве налазе се три махале Цигана. На обали Дунава имају три махале Грка, Срба и Бугара…У 

њему има сто шездесет великашких сараја...― 
 

а) О ком граду говори текст?_________________________________________________________ 

б) У време ког српског владара је овај град био престоница Србије? _______________________ 

в) Које године су Турци освојили овај град? _______________________________ 

г) Које године је, током XVIII века, у овом граду потписан мир којим је окончан један у низу 

аустријско-турских ратова? ________________________________  
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11. У нему карту 

Европе, у назначеним 

местима, упишите бројеве 

испред имена наведених 

владара водећи рачуна о 

држави којом су владали. 
 

 

1. Фридрих II 

2. Луј XIV 

3. Сулејман I Величанствени 

4. Чарлс I Стјуарт 

5. Петар I Велики 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Поред назива дела упишите назив аутора.  
        

а) „Гаргантуа и Пантагруел―- _____________________________________  

б) „Атинска школа―- _____________________________________ 

в) „Кентерберијске приче―- _____________________________________  

г) „Славеносербска хроника― - _____________________________________  

д) „Писма љубезноме Харалампију― - _____________________________________  
        

13. Пажљиво прочитајте одломак из историјског извора и одговорите на питања: 

„...Уздајући се у помоћ Божију, у своју правду, као и у пријатељство великих држава, које — 

уверени смо — желе исто тако, да се мир одржи, надамо се да ће се овај сукоб свршити мирно; 

али, како је аустро-угарски посланик вечерас изјавио у име своје владе, да није задовољан 

нашим одговором и да коначно прекида дипломатске односе, влада је српска принуђена да, за 

сваки случај, одмах предузме најпотребније војничке мере за одбрану земље...― 
 

а) Наведите пуни назив документа одакле је преузет овај одломак. 

____________________________________ 

б) Ког датума је документ потписан? _________________________________ (дан, месец и година) 

в) Чије име се налази на првом месту међу потписницима овог документа? 

_________________________________ (наведите име и презиме) 

 

14. Пажљиво прочитајте одломак из историјског извора и одговорите на питања: 

„...Влада Краљевине сматра као свој најглавнији и у овим судобоносним тренуцима једини 

задатак да обезбеди успешан свршетак овог великог војевања које је, у тренутку кад је започето, 

постало уједно борбом за ослобођење и уједињење све наше неслободне браће Срба, Хрвата и 

Словенаца...― 
 

а) Наведите назив документа одакле је преузет овај одломак. 

____________________________________ 

б) Наведите пун датум и место доношења документа._________________, _________________  
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Кључ тест за II разред гимназије ПМ смера – Окружно (Градско) такмичење 2016. 

16.  

а) крунисање Душана Немањића царском круном (1) 

б) Скопље, 1346. године (1/0) 

в) Карло IV Луксембуршки (1) 

3 

17.  

4, 3, 1, 2, 5  

(Битка код Саратоге-1777.; Оснивање Карловачке гимназије-1791.; Проглашење Прве 

француске републике-1792.; Битка код Тулона-1793/4.; Крај Млетачке републике-1797.) 

3/0 

18.  2, 4, 1, 3 2/0 

19.  

а) домен (1) 

б) аскеза (1) 

в) лудити (1)  

г) хедонизам (1) 

д) конфедерација (1) 

5 

20.  

Први ред: 1497. (1498.), Гренланд, Њуфаундленд и Лабрадор (1/0) 

Други ред: 1498., Васко да Гама (1/0) 

Трећи ред: Франциско Пизаро, Освајање државе Инка (Перу) (1/0) 

3 

21.  Н, Т, Н, Н, Н                                                                                                        (1+1+1+1+1) 5 

22.  

а) Прва сеоба Срба  

б) 1690. 

в) Арсеније III Чарнојевић 

г) Велики (Бечки) рат 

2/0 

23.  

а) Камило ди Кавур (1) 

б) председник владе (премијер) (1) 

в) Краљевина Сардинија (Пијемонт), Краљевина Италија (1/0) 

г) монархија (царство) (1) 

4 

24.  

а) деспот Стефан Лазаревић (1) 

б) Ват Тејлор и Џон Бул (1/0) 

в) рашки стил и српско-византијски стил (1/0) 

г) Вормсу 1521. године (1/0); Аугзбургу 1555. године (1/0) 

5 

25.  

а) Београд (1) 

б) (деспот) Стефан Лазаревић (1) 

в) 1521. (1) 

г) 1739. (1) 

4 

26.  

 

2/0 

27.  

а) Франсоа Рабле (1) 

б) Рафаел Санти (1) 

в) Џефри Чосер (1) 

г) гроф Ђорђе Бранковић (1) 

д) Доситеј Обрадовић (1) 

5 

28.  

а) Манифест Краљевске (Српске) владе (1) 

б) 25. јула 1914. (признаје се и датум по старом календару 12. јула 1914.) (1) 

в) Никола Пашић (1) 

3 

29.  
а) Декларација Краљевске владе (Нишка декларација)  

б) 7. децембар 1914., Ниш 
2/0 

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА 48 
НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ 

ИМАЈУ 43 И ВИШЕ ПОЕНА. 

Прво место 47-48 

Друго место 45-46 

Треће место 43-44 
 



2016. 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 
1. Поред објашњења упишите одговарајући појам.        

             

  

а) ___________________________- лична гарда црногорског владике (најелитнији део војске) 

б) ___________________________- одузимање црквених поседа, напуштање црквених звања 

в) ___________________________- политичко тело које врши власт уместо владара услед његове  

спречености 

г) ___________________________- немачки витешко-монашки ред настао у време Крсташких  

ратова 

д) ___________________________- пустолови, назив за шпанске освајаче Јужне Америке  
 

2. Уписајући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређајте догађаје (1 за најстарији)  
_____ Споразум у Рајхштату  

_____ Оснивање Српског ученог друштва  

_____ Аустроугарска Нагодба  

_____ Битка код Садове  

_____ Завршетак Кримског рата  
 

3. Пажљиво погледајте карту Кнежевине Србије из 1833. године. На линијама поред  

бројева упишите називе прикључених нахија означених тим бројевима на карти и 

одговорите на питања.   

  

    

1. ______________________________ 
 

2. ______________________________ 
 

3. ______________________________ 
 

4. ______________________________ 
 

5. ______________________________ 
 

6. ______________________________ 

 

 

а) Ко је био владар Француске у тој години? ______________________________________ 

б) Ко је био владар Црне Горе у тој години? ______________________________________ 
 

4. Уписајући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређајте владаре на основу  

године почетка његове владавине. (1 за оног који је почео први да влада) 
   

_____ краљ Џејмс II Стјуарт  

_____ краљ Луј XIV  

_____ цар Фердинанд I Хабзбуршки  

_____ цар Петар I Велики  

_____ султан Сулејман I Величанствени  
 

5. Заокружите Т aко је тврдња тачна, а Н ако је нетачна. 
 

Капућехаја је био дипломатски представник Кнежевине Србије у Цариграду   Т Н 

У Првом крсташком рату освојен је Јерусалим 1199. године      Т Н 

Грађански рат у САД је завршен победом Севера 1856. године    Т Н 

Изградња манастира Милешева је претходила изградњи манастира Ариље  Т Н 

Последњи византијски цар је био Константин X Палеолог Драгаш   Т Н 

 

 



2016. 

6. Пажљиво прочитајте наведени одломак, а затим одговорити на постављена питања. 
 

„Чим је свануло, будем позван и пођем владару. Водили су ме млади племићи, свечано 

опремљени, отуда послати да ми укажу почаст, како је обичај... И сам краљ се био накитио и 

читаво тело празнично оденуо, претрпавши се драгим камењем, бисерјем и нарочито златом – 

колико год је могао. Цео двор бљештао је од свилених и златом везаних тканина…― 
 

а) Који високи византијски државник је аутор овог текста? (наведите име и презиме) 

_________________________________________________________________________ 

б) Наведите пуно име и презиме српског краља који се помиње у тексту. 

_________________________________________________________________________ 

в) Ко је био владар Француске у години о којој говори наведени одломак?  

_________________________________________________________________________ 
 

7. Одговорите. 
 

а) Наведите бар три манастира, који су изграђени у периоду владавине династије Немањића, у 

околини Новог Пазара тј. средњовековног града Раса.  

________________________, ________________________, ________________________. 

б) Наведите називе три закона који су донети у време друге владавине кнеза Михаила 

Обреновића. 

________________________, ________________________, ________________________. 

в) Наведите места где су се водиле битке између црногорске војске Петра I Петровића Његоша и 

скадарског паше (везира). 

________________________ и ________________________. 

г) За које округе је Кнежевина Србија проширена на Берлинском конгресу? 

___________________, ____________________, ____________________ и ____________________. 
 

8. Поред навода упишите одговарајући личност на коју се констатација односи. 
 

а) Издао је Прагматичну санкцију  __________________________________ 

б) Написао је „Туциндански чланак― __________________________________ 

в) Декларација права 1689.   __________________________________ 

г) Написао је „Начертаније―  __________________________________ 
 

9. Пажљиво погледајте слике личности и на линијама упишите:    

1. име и презиме личности са слике; 2. државу у којој је владао; 3. највишу титулу коју је 

имао 

 

 
 
 

„А―  

 

„Б― 

 

„В― 

 
1.________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

1.________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

1.________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 
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10. Прочитајте и допуните наведене реченице. 

а) У време Кримског рата у Русији је владао __________________________________, а владар 

у Француској је био __________________________________. (упишите титулу и имена владара) 

б) Душан се за цара прогласио у граду _____________, а крунисао се у граду 

__________________.  

в) За време краља Луја XIV државним финансијама управљао је министар 

_____________________ (упишите име министра) који је спроводио политику у привреди под 

називом ____________________________. (упишите назив политике) 

г) Шпанија и Португалија су посредством римског папе ______ године потписале споразум у 

____________________ којим су разграничили своја освајања у новооткривеном свету. (упишите 

тражену годину и место) 
 

11. Пажљиво прочитајте наведени одломак, а затим одговорити на постављена питања. 
 

„2. Сваком Црногорцу и Брђанину по наслеђеној и дoсад сачуваној слободи остаје и то од данас и 

унапред част, имуће, живот и слобода његова обезбеђена, нити може и један Црногорац нити 

Брђанин нити суд праведноме брату Црногорцу и Брђанину у ове светиње дирати...― 
 

а) Наведите назив документа одакле је преузет наведени одломак. 

_________________________________________________________________________ 

б) Које године је наведени документ настао (објављен). 

_________________________________________________________________________ 

в) Ко је предводио турску војску при нападу на Црну Гору у време овог владара?  

_________________________________________________________________________ 
 

12. Наведите имена тројице аустроугарских генерала који су командовали армијама у  

нападу на Краљевину Србију 1914. године: (наведите пуна имена и презимена генерала) 
__________________________, __________________________, __________________________. 
 

13. Пажљиво прочитајте одломак из документа и одговорите на питања: 

„...Садашња ситуација привлачи Моју најозбиљнију пажњу и Моја се Влада труди свом снагом 

да уравна тешкоће које су се појавиле. Ни најмање не сумњам, да Ваше Височанство неће 

потпомоћи овај посао чинећи све што може да се дође до решења које би отклонио нов рат. 

Докле год буде и најмање наде да се избегне проливање крви, сви Моји напори тежиће томе 

циљу...― 
 

а) Наведите пуно име, презиме и титулу особе која је потписала овај документ. 

___________________________________________________________________________________ 

б) Наведите пуно име, презиме и титулу особе коме је упућен овај документ. 

___________________________________________________________________________________ 
 

14. Током прве ратне године Првог светског рата вођено је неколико битака. Наведи:  
 

а) Три битке које су вођене на Источном фронту: 

____________________________________________________________________________ 

б) Три битке које су вођене на Западном фронту: 

____________________________________________________________________________ 
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Кључ за II разред природно математичког смера– ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 2016. 
 

30.  

а) перјаници (1) 

б) секуларизација (1) 

в) намесништво (1) 

г) тевтонци (1) 

д) конкистадор (1)  

5 

31.  
5, 2, 4, 3, 1 
Споразум у Рајхштату (1876.); Оснивање Српског ученог друштва (1864.); Аустроугарска Нагодба 

(1867.); Битка код Садове (1866.); Завршетак Кримског рата (1856.) 
3/0 

32.  

1. Подринска, 2. Параћинска, 3. Крајинска, 4. Црноречка, 5. Старовлашка, 6. Крушевачка (2/0) 

а) Луј Филип (Орлеански) (1) 

б) Петар II Петровић Његош (1) 

4 

33.  
5, 3, 2, 4, 1 
краљ Џејмс II Стјуарт (1685.), краљ Луј XIV (1643.), цар Фердинанд I Хабзбуршки (1556.),  

цар Петар I Велики (1682.), султан Сулејман I Величанствени (1520.) 
2/0 

34.  

Т (1) 

Н У Првом крсташком рату освојен је Јерусалим 1199. године (1) 

Н Грађански рат у САД је завршен победом Севера 1856. године (1) 

Т (1) 

Н Последњи византијски цар је био Константин X Палеолог Драгаш (1) 

5 

35.  

а) Теодор Метохит (1) 

б) Стефан Урош II Милутин (1) признаје се само пуно име 

в) Филип IV Лепи (1) 

3 

36.  

а) Ђурђеви ступови, Студеница, Сопоћани, Градац, Петрова црква (признаје се било која од 

три наведена објекта и Петрова црква уколико је такмичар њу навео) (1/0) 

б) Закон о државној управи, Закон о Државном савету, Закон о народној војсци (Закон о 

устројству народне војске) (1/0) 

(признавати уколико такмичар наведе и: Закон о Народној скупштини и Закон о централној 

управи) 

в) Мартинићи, Круси (1/0) 

г) Нишки, Пиротски, Топлички и Врањски округ. (1/0) 

4 

37.  

а) цар Карло VI (1)  

б) Светозар Милетић (1) 

в) краљ Вилијем (Виљем) III Орански (1) 

г) Илија Гарашанин (1) 

4 

38.  

а) Иван IV Грозни, Русија (Руско царство), цар (1/0)  

б) Александар Карађорђевић, (Кнежевина) Србија, кнез (1/0) 

в) Џорџ Вашингтон, САД, председник (1/0) 

3 

39.  

а) цар Николај I (Романов), цар Наполеон III (1/0) 

б) Серу, Скопљу (1/0)  

в) (Жан Батист) Колбер, меркантилизам (1/0) 

г) 1494., Тордесиљесу (1/0) 

4 

40.  

а) Општи земаљски законик (Законик Данила I) (1) 

б) 1855. (1) 

в) Омер-паша Латас (1) 

3 

41.  Бем Ермоли , Либоријус фон Франк, Оскар фон Поћорек   1/0 

42.  
а) цар Николај II Романов (1) 

б) регент Александар Карађорђевић (1) 
2 

43.  
а) Битка код Таненберга, Битка код Мазурских језера, Галицијска операција (1/0) 

б) Битка код Сент Кантена, Битка на Марни, Битка код Гиза (1/0) 
2 

 

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА: 45 

ПРВО МЕСТО НАЈВИШЕ ПОЕНА 

ДРУГО МЕСТО ПОЕН МАЊЕ ОД ПРВОПЛАСИРАНОГ 

ТРЕЋЕ МЕСТО ДВА ПОЕНА МАЊЕ ОД ПРВОПЛАСИРАНОГ 

 


