
II разред гимназије природно-математички смер 
 

1.Пажљиво прочитајте наведени одломак, а затим одговорите на постављена питања: 

 

...''Овај град уопште не волим. Ту се скупљају разни људи из свих могућих земаља: 

сваки народ уноси сопствене пороке и навике. Нико ту не живи, а да није огрезао у 

какав злочин. Свака четврт врви од одвратних бестидности...'' 

 

А) Из ког дела је преузет овај цитат?_________________________________________ 

Б)  Који град се описује? ___________________________________________________ 

В)  Како се зове монах који је описао град? ___________________________________ 

 

2. Допуните наведене реченице: 

 

А) Француска се у 10. веку протезала од ___________________до __________________; 

Б)  Нормански војвода __________________ који је _________год. pостао енглески 

краљ, осснивач је _____________________династије; 

В)  Овај сукоб познат је као ''______________________________'': црвена ружа била је 

симбол породице ______________________, а бела ружа знак породице_____________; 

Г) Карло IV (       -        ) је 1356. године издао ''_________________'' којом је дефинисао 

избор _________; 

 

3. Објасните следеће појмове: 

 

А) Златна була _________________________________________________________ 

Б)  Инвеститура ________________________________________________________ 

В) Ритер ______________________________________________________________ 

Г) Удеона кнежевина ____________________________________________________ 

Д) Аутокефалност _______________________________________________________ 

 

4. Уколико сматрате да је наведена тврдња тачна заокружите слово Т, или слово Н 

уколико мислите да је нетачна: 

 

А) Немања се повукао са власти на сабору у Расу 1198.год.        Т                    Н 

Б) Јужна граница Србије 1283, пружала се северно од линије градова Охрид-Прилеп-

Штип.                                                                                                 Т                    Н 

В) Средином 13. века, угарски краљ Бела IV је предузео поход на Босну и успео да је 

потчини.                                                                                             Т                     Н 

Г) У сукобу са Тимуром код Ангоре 1402. султан Бајазит је победио.        Т                Н 

Д) Деспот Ђурађ Бранковић је започео изградњу Смедерева 1439.год.       Т               Н 

 

5. Одговорите на следећа питања: 

 

А)  Ко се сукобио у Ла Маншу 1558? __________________________________________ 

Б) Која два рата је водила Марија Терезија? _____________________________________ 

В) Који владар је започео изградњу Лувра? _____________________________________ 

Г) Шта је све освојио Петар Велики у рату против Шведске? 

__________________________________________________________________________ 

Д) Коју титулу је носио Оливер Кромвел? ______________________________________ 

 



6. Поред имена аутора напишите наслове њихових дела: 

 

А) Данте Алигијери ______________________________________________ 

Б) Ђовани Бокачо ________________________________________________ 

В) Томас Мор ___________________________________________________ 

Г) Константин Филозоф __________________________________________ 

 

7. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу, тако да бројем 1 означите 

догађај који се први десио: 

 

______ Маричка битка 

______ мир у Като-Камбрезију 

______ Отон I крунисан за цара 

______ Српска црква постаје патријаршија 

 

8. Поред имена султана упишите одговарајући број његовог подухвата: 

 

А) Сулејман Величанствени______                                          1) осваја Сирију и Египат 

Б) Селим I______                                                                       2) заузима острво Родос 

В) Бајазит I______                                                                     3) поражен код Ангоре 

Г) Мехмед II____                                                                        4)осваја БиХ 

 

9. Споји владаре са њиховим задужбинама: 

 

1) Јелена Анжујска                                                               а) манастир Сопоћани 

2) Стефан Урош II Милутин                                                б) манастир Градац на Ибру 

3) Стефан Урош I                                                                 в) манастир Грачаница 

4) Деспот Стефан Лазаревић                                               г) манастир Милешева 

5) Стефан Владислав                                                           д) манастир Манасија 

 

10. Прочитајте и допуните наведене реченице: 

 

А) Први именом познати босански владар био је бан ___________, који је као угарски 

вазал ратовао против ____________________. 

Б) У Зети се осамосталила породица ______________, док је крајевима од Рудника и 

Дрине до Јадранског мора господарио кнез __________________________. 

В) Властела се делила на крупну властелу (______________________), средње и стино 

племство (__________________________). Зависно становништво користило је 

заједнички назив _____________________. 

 

  

 

 

 


