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ТЕСТ- ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

ЗА 2. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА 

 

1. На линији поред појма напишите његово објашњења.     ____ 

ејалет ____________________________________________________________________________ 

тимар____________________________________________________________________________ 

читлук____________________________________________________________________________ 

хатишериф________________________________________________________________________ 

капућехаја_________________________________________________________________________ 

 

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

који се први десио.                ____ 

_____ Инцидент на Чукур-чесми 

_____ Преношење седишта Матице српске у Нови Сад  

_____ Благовештенски сабор  

_____ Аустро-угарска нагодба  

_____ Битка на Граховцу (Битка код Грахова) 

 

3. Прочитајте и допуните наведене реченице.         ____ 

а) У време Грађанског рата у САД у Србији је владао __________________________________, а 

владар у Црној Гори био је __________________________________. (упишите пуна имена владара) 

б) Током Низоземске револуције седам северних провинција је _______. године склопило споразум 

о уједињењу познат и као __________________________. (упишите назив споразума) 

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

владара: _____________________ и _____________________. (упишите њихова имена) 

г) Учење Мартина Лутера осуђено је ______. године на сабору у ______________. (име града) 

Сабором је председавао _______________________________. (упишите име и титулу владара) 

 

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

заокружите слово Н.                  ____ 

 

Студеница, Жича, Грачаница и Милешева припадају рашкој школи у архитектури Т Н 

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

Савременик Пшемисла II Отакара у Француској је био краљ Луј IХ Свети Т Н 

Владика Петар II Петровић Његош је прогласио уједињење Црне Горе и Боке Которске Т Н 

Милош Обреновић је био старешина Рудничке, Крагујевачке и Пожешке нахије Т Н 

 

5. Поред догађаја упишите годину.               ____ 

Битка на Мартинићима  ________ 

Битка на Фундини   ________ 

 Ђакова буна    ________ 

 Битка код Абукира на Нилу ________ 

 Задарски мир    ________ 
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6. На линији упишите последицу наведеног догађаја.          ____ 

Саладиново освајање Јерусалима- ___________________________________________________ 

Милетина буна- ___________________________________________________ 

Вучићева буна-  ___________________________________________________ 

 

7. Пажљиво погледајте карту и на линијима поред бројева упишите имена градова које је 

Србија добила након стицања независности.             ____ 

 

 

1. ______________________________ 

 

2. ______________________________ 

 

3. ______________________________ 

 

4. ______________________________ 

 

5. ______________________________ 

 

 

 

 

 

8. Поред исказа напишите одговарајуће име.              ____ 

Дошао је на власт у Енглеској након Славне револуције-   _______________________________ 

Био је први пољски краљ у средњем веку-     _______________________________ 

Био је први председник Друге француске републике-    _______________________________ 

Покорио је Астеке у Мексику-      _______________________________ 
 

9. Одговорите на постављена питања.         ____ 

 

а) Која институција је основана на основу споразума Милоша Обреновића и Марашли Али-паше? 

_______________________________________. 

б) Ко је био турски султан у време Француске грађанске револуције? (наведите године владавине) 

_______________________________________. 

в) Када и где је проглашена равноправност вера у Немачкој током Реформације? 

_______________________________________. 

г) У време ког француског краља је проглашена равноправност вера у Француској? 

_______________________________________. 
 

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

Наполеон III је _____________ Наполеон I 

Кнез Милан је _____________ Јеврема Обреновића 

Краљ Урош Немањић је _____________ краља Стефана Првовенчаног 
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11. На линијима упишите зараћене стране у наведеној бици.         ____ 

Битка код Ангоре ______________________ и ______________________ 

Битка код Јорктауна ______________________ и ______________________ 

Битка код Тулона ______________________ и ______________________ 

Битка на Крусима ______________________ и ______________________ 

 

12. Прочитајте и допуните наведене реченице.           ____ 

Други српски устанак је отпочео на _____________ (наведите верски празник) у ________________. 

(наведите место) Исте године Наполеон је поражен у бици код ________________. (наведите место) 

Два века раније на челу Пећке патријаршије био је____________________.(наведите име патријарха) 

               

13. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на постављена питања. ____ 

„Будући да влада Краљевине Србије није на задовољавајући начин одговорила на ноту коју је 

уручио ... 23. јула 1914. године, Царска и Краљевска Влада је принуђена да се сама побрине за 

очување својих права и интереса и да, у том циљу, прибегне оружаној сили. Према томе ...  сматра 

да се од сада налази у стању рата са Србијом.“ 

 

а) Наведите тачан датум када је овај телеграм послат? ______________________________________ 

б) Ко је тада био краљ Србије? ______________________________________ 

 

14. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на постављена питања. ____ 

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

да обезбеди усшешан 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. 

Сјајни успех који има да крунише ово војевање искупиће обилато крваве жртве које данашњи 

српски нараштај подноси...“ 

 

а) Наведите назив документа из кога је преузет одломак. ____________________________________ 

б) Ко је донео (усвојио) овај документ и када (напишите пун датум)? 

____________________________________________________________ 

 

15. У три колоне су наведене битке, време битака и имена српских војсковођа. Повежите 

битку са временом и војсковођом. Затим одговоре упишите на линијама испод.  ____  

 

Церска битка     септембар 1914.   Живојин Мишић 

Битка на Мачковом камену   децембар 1914.   Степа Степановић 

Колубарска битка    август 1914.    Петар Бојовић 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
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ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 2. разред гимназије природно-математичког смера 

~~ кључ ~~ 

   

1.  Велика (највећа) управна област у Османском царству (1) 
Земљишни посед у Османском царству са приходом до 20 000 аспри (1) 

Земљишни посед у Османском царству у пуном власништву који се могао продавати, залагати и 

наслеђивати (1) 
Царски акт (својеручна наредба султана) (1) 

Српски посланик у Цариграду(представник турских провинцијских власти на Порти)-1 

5 

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

3.  а) кнез Михаило Обреновић, кнез Никола Петровић 1/0 
б) 1579, Утрехтска унија 1/0 

в) цар Душан Немањић, цар Урош Немањић 1/0 

г) 1521, Вормсу, цар Карло V 1/0 

4 

4.  Н Студеница, Жича, Грачаница и Милешева припадају рашкој школи у архитектури 1 

Н Турски султан Мехмед је освојио и Трновску и Видинску Бугарску  1 

Т Савременик Пшемисла II Отакара у Француској је био краљ Луј IХ Свети 1 

Н Владика Петар II Петровић Његош је прогласио уједињење Црне Горе и Боке Которске 1 

Т Милош Обреновић је био старешина Рудничке, Крагујевачке и Пожешке нахије 1 
 

5 

5.  1796. (1) 
1876. (1) 

1825. (1) 

1798. (1) 

1358. (1) 

5 

6.  Трећи крсташки рат (1) 

Сретењски устав (1) 

Крај прве владавине кнеза Михаила (смена династија на престолу Кнежевине Србије) (1) 

3 

7.  1. Прокупље, 2. Ниш, 3. Врање, 4. Лесковац, 5. Пирот 2/0 

8.  Вилхелм III Орански (1) 

Болеслав Храбри (1) 

Луј Наполеон (1) (не признаје се Наполеон III) 
Фернандо Кортес (Ернан Кортез) (1) 

4 

9.  а) Народна канцеларија (1) 

б) Султан Селим III (1789-1807) (1) 

в) Аугзбург, 1555 (1/0) 
г) У време Анрија IV (1) 

4 

10.  Синовац (1) 

Унук (1) 

Син (1) 

3 

11.  турска и монголска војска (1/0) 

енглеска и војска 13 колонија (1/0) 

енглеска и француска војска (1/0) 
турска и црногорска војска (1/0) 

4 

12.  Цвети, Такову, Ватерлоа (1/0) 

Пајсије Јањевац (1) 
2 

13.  а) 23. јул 1914. б) краљ Петар I Карађорђевић (1/0) 1 

14.  а) Нишка декларација (1) 
б) Српска влада, 07. децембар 1914. (1/0) 

2 

15.  1. Церска битка- август 1914.- Степа Степановић (1/0) 

2. Битка на Мачковом камену- септембар 1914.- Петар Бојовић (1/0) 
3. Колубарска битка- децембар 1914.- Живојин Мишић (1/0) 

3 

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА 50 
 


