
ТЕСТ- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ  

ЗА 2. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА 

 

1. На линији поред објашњења појма напишите његов назив.   ____ 

__________________- савез градова 

__________________- градско племство 

__________________- средњовековна филозофија у служби религије  

__________________- одузимање црквених поседа, напуштање црквених звања 

__________________- право предавања у школама 

 

2. Наведите титулу, име и презиме владара у Србији у време наведеног догађаја.____ 

Крсташко освајање Цариграда-_______________,___________________________________ 

Почетак Стогодишњег рата-_______________,___________________________________ 

Спаљивање Јованке Орлеанке-_______________,___________________________________ 

 

3. Допуните наведене реченице.           ____ 

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

Таква држава се простирала између два мора: ____________и ____________ мора. 

б) Дуалистички јеретици у Италији називали су се ___________________. Они су добили име 

по _____________________________________. 

в) Центар „Златне хорде“ у Русији био је град ___________ на реци __________. Русију је од 

Монгола ослободио кнез ____________________ (упишите име) након победе у бици 

__________________________________ (наведи место). 

г) Захтев да се хришћани крштавају у одраслим годинама заступао је __________________ 

(упишите име). Његови следбеници називали су се ________________________. 

 

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

заокружите слово Н.                 ____ 

Равноправност вера у Немачкој успостављено је Вестфалским миром Т Н 

Друго име за беглербеглук је ејалет  Т Н 

Француски краљ Филип IV био је у сукобу са папом Иноћентијем III Т Н 

Пруски феудални систем називан је тимарски систем Т Н 

Кануни су били део исламског верског права Т Н 

 

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

догађај који се први десио.              ____ 

_____ Проглашење Душана за цара 

_____ Преношење папске столице у Авињон  

_____ смрт краља Шарла IV  

_____ Српска црква постаје патријаршија  

_____ Оснивање Карловог универзитета  

 

6. Поред исказа напишите одговарајуће име.             ____ 

Превео је Свето писмо на енглески језик- ____________________________________ 

Био је оснивач „Дружбе Исусове“ (језуита) - _________________________________ 

„Адмирал Индијског мора“ - _________________________________ 

Основао је Парламент као врховни краљевски суд у Француској-______________________ 

 

 



7. Наведите пун датум (дан, месец и годину) за наведене догађаје.      ____ 

Битка на Велбужду-_________________________ 

Пад Цариграда под турску власт-_________________________ 

Маричка битка-_________________________ 

 

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

             ____ 

„...Четвртак 11. октобра (1492.). Пловило се ка југозападу по мору које је било 

најнепогодније на читавом досадашњем путу. Примећени су албатроси, а једна зелена 

птица дошла је сасвим близу брода. Посада са „Пинте“ видела је трску, штап и једну 

дашчицу. Људи са „Ниње“ су видели друге знаке копна, међу осталим опазили су једну 

гранчицу са цветовима ружа...“ 

 

а) Наведите име и презиме морепловца на чије се путовање односи текст. 

_______________________________________. 

б) Чију карту света је користио овај морепловац на свом путовању? 

_______________________________________. 

в) Како се звало острво на које је овај морепловац ступио 12. октобра? 

_______________________________________. 

г) Врховну власт које државе је признавао Дубровник у овом периоду? 

_______________________________________. 

 

9. У каквој су родбинској вези биле личности са леве и десне стране.       ____ 

Краљ Урош Немањић је _____________ Стефана Немање 

Виљем Орански је _____________ Џејмса II 

Фердинанд I _____________ Карла V 

 

10. Одговорите на постављена питања.         ____ 

 

а) Којим документом је краљ Хенри VIII проглашен за црквеног старешину? 

_______________________________________. 

б) Којем француском краљу се приписују речи: “Ја ћу убудуће бити свој први министар“? 

_______________________________________. 

в) Који аустријски владар је издао Патент о толеранцији? 

_______________________________________. 

г) Наведите име угарског краља који је погинуо у бици код Варне 1444. године. 

_______________________________________. 

 

11. Прочитајте и допуните наведене реченице.        ____ 

а) Велики рат је трајао од _______до_______ године. Против Турске ратовао је савез који се 

звао _________________. Тај савез су чиниле: _________________, _________________ и 

_________________ (наведите државе). Рат је завршен потписивањем мира у 

___________________________. (наведите име места где је потписан мир). 

б) Дуги рат је трајао од _______до_______ године. Током рата Срби су подигли против 

Турске _______________________.(наведите име устанка) Турци су казнили Србе тако што 

су __________________________________________. (наведите вид казне). 

 

 

 



12. Поред дела упишите име аутора.            ____ 
„Похвала кнезу Лазару“- _____________________________________ 

„Владалац“- _____________________________________ 

„Давид“- _____________________________________ 

„Божанствена комедија“- _____________________________________ 

 

13. Поред имена обласног господара упишите одговарајући број његове титуле.  ____ 
 

а) Стефан Вукчић _____   1) кнез 

б) Угљеша Мрњавчевић _____  2) деспот 

в) Никола Алтомановић _____  3) бан 

г) Војислав Војиновић _____  4) жупан 

      5) херцег 

 

14. На линији напиши земљу или националност наведене личности.       ____ 
Тихо Брасе ________________________ 

Мартин Лутер ________________________ 

Оливер Кромвел ________________________ 

Јан Хус ________________________ 

 

15. Попуни табелу тачним подацима.            ____ 

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

 

Ред владар век земља 

1. Чарлс I   

2. Пшемисл II Отакар   

3. Саладин   

4. Казимир III   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ  

ЗА 2. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА 

~KЉУЧ~ 

ред.бр. 

питања 

 укупан број 

бодова 

1. 
Ханза (1), Патрицијат (1), Схоластика (1), Секуларизација (1) 

Лиценцијат (1) 
5 

2. 

Велики (рашки) жупан, Стефан Немањић (2/0) 

краљ, (Стефан) Душан Немањић (2/0) 

Деспот, Ђурађ Бранковић (2/0) 
6 

3. 

а) 1386. (1), Балтичког и Црног (1) 

б) патарени (1), сиротињском предграђу Милана- Патарији (1) 

в) Сарај, Волги (1), Димитрије Донски (1), на Куликову пољу (1) 

г) Тома Минцер (1), Анабаптисти (1) 

9 

4. Н, Т, Н, Н, Н                                                                1+1+1+1+1 5 

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

6. 
Џон Виклиф (1), Игњацио Лојола (1), Васко де Гама (1) 

Луј IХ Свети (1) 
4 

7. 28. јул 1330. (1), 29. мај 1453. (1), 26. септембар 1371. (1) 3 

8. 

а) Кристифор Колумбо (1) 

б) Тосканели (1)  

в) Гванахани (1)  

г) Угарске краљевине (1) 

4 

9. Унук (1), Зет (1), Син (1) 3 

10. 

а) Акт о супремацији (1) 

б) Луј XIV (1)  

в) цар Јосиф II (1)  

г) Владислав III Јагеловац (1)  

4 

11. 

а) 1683-1699. (1), „Света лига“ (1), Пољска, Аустрија, Венеција 

(1), Сремским Карловцима (1) 

б) 1593-1606. (1), Банатски устанак (1), спалили мошти Светог 

Саве на Врачару (1) 

7 

12. 

Монахиња Јефимија (1) 

Николо Макијавели (1) 

Микеланђело Буонароти (1) 

Данте Алигијери (1) 

4 

13. а-5 (1), б-2 (1), в-4 (1), г-1 (1) 4 

14. Данска (Данац) (1), Немачка (1), Енглеска (1), Чешка (1) 4 

15. 

1. ред: XVII, Енглеска (1/0) 

2. ред: XIII, Чешка (1/0) 

3. ред: XII, Египат (1/0) 

4. ред: XIV. Пољска (1/0) 

4 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 69 

80% = 55 бодова 


