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ИСТОРИЈА 
 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

2014. 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. Поред имена владара на линијама упиши којим династијама припадају: 

a. Кнез Часлав__________________________________________________ 

б. Василије II  Бугароубица____________________________________ 

      в. Луј IX Свети______________________________________________ 

г. Лудвиг Побожни______________________________________________ 

д. Фридрих I  Барбароса_______________________________________ 

 

2. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања: 

„ Скупе се људи и жене с децом и приносе својим боговима на жртву воло- 

ве, овнове а такође и хришћане. Они сматрају да богови нарочито воле 

хришћанску крв. После тога свештеник прелива жртву крвљу , да би боље 

разумео прорицање, јер по обичају многих Словена зли богови се најлакше 

маме крвљу. Кад се тако по обичају сврши чин приношења жртве, онда сав 

народ поседа за богате столове, једе и пије, па се затим весели и игра“ 

 

а) Ко је аутор овог описа верских обичаја Словена?______________________ 

б) Како се зове његово дело? _________________________________________ 

в) Које је било врховно божанство код Јужних Словена?__________________ 

г) У ком веку се по византијским писцима одвија најјачи талас  

христијанизације Срба?   У____________________ веку.   

д) Које године су Руси  покрштени?  __________________ године.  

ђ) Које године су Бугари покрштени? _________________ године.  

е) Који владар је био на челу Бугара у време покрштавања?  

___________________________________________________ 

 

3. Објасни значење следећих појмова: 

а) Аутохтон______________________________________________________ 

б) Инвеститура___________________________________________________ 

в) Глагољаши____________________________________________________ 

г) Палимпсест____________________________________________________ 

д) Индулгенције___________________________________________________ 

 

4. Чије су се војске  сукобиле  у наведеним биткама: 

а) Битка код Хадријанопоља __________________и_____________________ 

б) Битка код Манцикерта_____________________ и______________________ 

в) Битка код Ниниве________________________  и_______________________ 

г) Битка код Анхијала________________________и______________________ 

 

5. Заокружи  Т aко је тврдња тачна  а   Н ако је нетачна.         
Државу Визигота у Шпанији освојили су Арабљани 711. године          Т      Н 

Присталица иконобораца био је Јован Дамаскин                                     Т       Н 

Седиште калифата Абасида било је у Дамаску                               Т       Н 

Цркву Светог гроба у Јерусалиму подигао је цар Јустинијан         Т       Н 

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

 

6. Поред наведених догађаја упиши годину: 

а) Аварско-словенски савез осваја Сирмијум ____________ 

б) Први сазив Парламента у Енглеској_______________ 

в) Крсташи освајају Јерусалим у  I крсташком рату________________ 

г) Потписан Вормски конкордат_________________ 

д) Постављени темељи папске државе______________ 

 

 

 

 



 

 

7. Одговори на питања: О којим личностима је реч? 

а) Извезла је на тканини  „Похвалу кнезу Лазару“ 

_______________________________________________________ 

б) Нормански вођа, победио Арабљане и протерао их са Сицилије 

_______________________________________________________ 

в) Папа, сукобио се са Филипом IV Лепим 

_______________________________________________________ 

г) Ујединио чешка и пољска племена крајем X  века 

_______________________________________________________ 

д) Војвода Нормандије и Анжуа, ожењен Елеонором Аквитанском 

_______________________________________________________ 

8. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје:  (1 за 

најстарији догађај): 

_____мисија Ћирила и Методија 

_____Персијанци, Авари и Словени опседају Цариград 

_____Устанак у области Преспе и Охрида на челу са Самуилом 

_____ Дукљански владар Михаило добија краљевску круну 

_____Урош II  постаје велики жупан у Рашкој 

9. Повежи ауторе и њихова дела тако што ћеш број испред аутора написати на       

линији испред дела: 

 1) Марко Поло   __________ Dictatus papae 

 2) Јустинијан I  __________Corpus iuris civilis 

 3) папа Гргур VII    __________ Милион 

 4) Џефри Чосер  __________ Освајање Цариграда 

 5) Жофроа од Вилардуена _________ Кентеберијске приче 

 

10.   Христов трнов венац у Париз доноси:  (заокружи тачан одговор) 

   а) Луј IX Свети    б) Луј  XI    в) Карло Велики   г) Хуго Капет 

           

11.  Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан.     
а) Бенедиктински монашки ред је основан у ___________веку. 

   б) Фрањевачки монашки ред признат је од стране папе почетком ________века. 

           г) Монашки ред, укинут од стране Филипа IV Лепог због зеленашења, 

   био је ред _________________________. 

 

12. Пажљиво прочитај текст и одговори на питање. 

Био је професор на Прашком универзитету, присталица верских реформи. 

Нападао је злоупотребе унутар цркве и исквареност дела свештенства. Оптужен 

је за јерес. Сабор у Констанци га је осудио и спаљен је на ломачи.  

Његово пуно име је:_________________________________________________ 

 

  13.  Који од наведених догађаја се  дешавају у  XIII  веку: (заокружи слово 

испред тачних одговора) 

   а) битка код Лас Навас де Толосе     б) владавина кнеза Александра Невског 

   в)  Рат црвене и беле руже    г)  почетак владавине династије Валоа  

   д) Авињонско ропство папа 

  14.  На челу чијих војски  су се налазиле ове војсковође: 

 а) Џингис-кан_________________________________________________________ 

 б) Аларик____________________________________________________________ 

            в) Одоакар____________________________________________________________ 

            г) Велизар ____________________________________________________________ 

 

15. Како се звала палата муслиманских владара Гранаде?____________________ 

 



КЉУЧ ТЕСТ  ЗА II ГОДИНУ ОПШТЕГ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА 

ГИМНАЗИЈЕ И ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ - ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 2014. 

1. питање: 

 
а)   династија Властимировића   (стр. 68)    1 поен 

      б)    Македонска династија (стр.48)   1 поен 

      в)    династија Капета (стр.94)    1 поен 

      г)    династија Каролинга ( стр.22)     1 поен 

      д)    династија Хоенштауфен ( стр.117)   1 поен 

         укупно:   5 поена 

 

2. питање: 

 
а) немачки мисионар Хелмолд      ( стр.76)  1 поен 

б) Chronicon Slavorum        (стр.76)  1 поен 

в) Перун        (стр.56)       1 поен 

г)  у деветом веку       (стр.61)     1 поен 

д) 989. године        (стр. 48)              1 поен 

ђ) 864. године       (стр. 48)  1 поен 

е)  кнез Борис       (стр. 48)                     1 поен 
        Укупно: 7 поена 

3. питање: 

 
 а )Аутохтон:   староседелац, прастановник (стр. 51)     1 поен 

 б) Инвеститура: обред увођења у звање вазала и даривање феуда (стр.26)   1 поен 

      в) Глагољаши: свештеници који су проповедали на народном језику (стр.63) 1 поен 

      г) Палимпсест: стругани па поново искоришћени пергамент (стр.64) 1 поен 

      д) Индулгенције: опроштајнице  (стр.104)    1 поен 

         Укупно: 5 поена 

4. питање: 

  
      а )Визиготска и ромејска царска војска (стр. 9)                  1 поен 

      б) Турци Селџуци и најамничка војска ромејског цара (стр.86)     1 поен 

      в) Византијска ( или ромејска) војска и персијска (стр. 46)   1 поен 

      г) Бугарска  и византијска војска  ( или ромејска) (стр.69) 1 поен 

                

 

         Укупно: 4 поена 

5. питање: 

   
  Т   (стр. 10)  1 поен 

      Н   (стр. 16)     1 поен 

      Н  (стр. 22)   1 поен 

      Н   (стр.85)    1 поен    

      Т   (стр.131)                     1 поен    Укупно. 5 поена 

 

6. питање: 

  

 а) 582. године ( стр. 54)     1 поен 

 б) 1265. године (стр. 97)    1 поен 

 в) 1099. године (стр. 88)    1 поен 

 г) 1122. године (стр. 38) 1 поен 

 д) 756. године  (стр.22) 1 поен    Укупно: 5 поена 

 

 

 

 

 



КЉУЧ ТЕСТ  ЗА II ГОДИНУ ОПШТЕГ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА 

ГИМНАЗИЈЕ И ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ - ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 2014. 

 

7. питање: 

   
а) Монахиња Јефимија (стр.64)    1 поен 

б) Роберт Гвискард (стр. 37)     1 поен 

в) Бонифације Осми (стр. 119)    1 поен 

г) Болеслав Храбри (стр. 128)     1 поен 

д) Хенри Други Плантагенет (стр. 95)   1 поен  Укупно: 5 поена 

   

8.питање: 

 
2     1  3    4 5                                                                 Укупно: (3/0) поена 

 

9. питање: 

 
3    2   1   5   4                                         Укупно: (3/0) поена 

 

10. питање: 
a) (стр. 95)  1 поен    Укупно: 1 поен 

 

11. питање: 

 
а) У 6. веку (стр.14)  1 поен 

б) У 13. веку (стр.105)  1 поен 

в) Темплари (стр.184)  1 поен                             Укупно: 3 поена 

 

12. питање: 

   
Јан Хус (стр.120)     Укупно: 1 поен 

 

13. питање: 
а)    б)                                   (2/0)                Укупно: 2 поена 

 

14. питање: 

 
а) Татарску (Монголску) (стр. 128)   1 поен 

б) Визиготску   (стр. 9)               1 поен 

в) Војску германских најамника ( 9. страна)   1 поен 

г) Ромејску (стр. 11)     1 поен         Укупно: 4 поена 

  

15. питање: 

 
Алхамбра (стр.86)  1 поен     Укупно: 1 поен 

                   

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА:               54       
Прво место   51-54 

Друго место   47-50 

Треће место   43-46 

НА ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ 

ИМАЈУ 43 И ВИШЕ ПОЕНА. 

 


