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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. 

 

 

 

 

 



 

 

1.Повежи ауторе ињихова дела тако што ћеш број испред аутора написати на       

линији испред дела: 

1. Рене Декарт              _____О кружењу небеских тела 

2. Г. Галилеј                   _____ О саставу људског тела 

3. Н. Коперник              _____ Расправа о методу 

4. А. Весалијус               _____ Небески весник 

2.  Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај открића :  (1 за 

најстарије откриће): 

 

___ Телескоп  

___ Барометар 

___ Преносиви сат 

___ Микроскоп 

___ Поморски хронометар  

3.Заокружи  Т aко је тврдња тачна а   Н ако је нетачна. 

Независност или аутономија градова била је у обрнутој сразмери са снагом МонархијеТ   Н 

Џетро Тал изумео је сејачицу                                  Т   Н 

Од Венеције до Брисела  стизало се за 10 дана, а до Париза за 20 дана                       Т  Н 

Увоз злата и сребра из Јужне Америке који се дуго сматрао главним кривцем за 

револуцију цена, почео је утиче на револуцију цена тек од  XVIвека    Т Н 

4. Који су били узроци појаве инфлације у XVIи XVII веку у Европи: 

(заокружи два тачна одговора) 

а) кварење новца  

б) губитак рудника 

в) револуција цена 

г) појава артикала из новог света 

д) ратови са Турском 

5. Област Балтичког мора је била веома важна за европске државе у XVIII веку.  

Одговори на питања: 
а) Које државе су сукобљавале на овом простору (укупно 5 држава) ?  

_______________    _______________  _____________  ______________  ________________ 

б) У време владавине ког владара је Шведска била велика сила ? 

_________________________________________ (пуно име и године владавине) 

в) Против којих држава је Шведска ратовала у Северном рату ?  

 _____________________________________________________________________________ 

г) Како се назива Сталешка скупштина у Шведској? ________________________________ 



 

 

6.  Повежи појам иобјашњење тако што ћеш број испред појма написати на линији  

      испред објашњења: 

1. Контадо            ___  Старешина римокатоличког манастира   

2. Фолија                                ___  Теолошко учење 

3. Цензура                               ___ Критичко испитивање 

4. Схоластика                         ___  Околина града 

5. Приор                                  ___ Лист у виду свитка 

 

7. Одговори на питања која се односе на историју Срба у новом веку: 

а)  Наведи четири најпознатије српске племићке породице северно од Саве и Дунава: 

1.__________________2._________________3.________________4.________________ 

б) Које се дело сматра првим политичким програмом Срба и ко је аутортог дела? 

_______________________________(дело)______________________________ (аутор) 

в) Које су две важне установе добили Срби  Привилегијама цара Леополда? 

1.__________________________________     2.____________________________________ 

8. Одговори на питања: 

а) Како се зове дело које је прославило Томаса Мора и ко је био инспирација за писање 

тогдела?  _______________________________________________________________ 

б)Која институција се назива „Мајком црквом“? ______________________ 

в) У XVIвеку у борби против протестантизма Римска црква је основала неколико установа, 

поред година њиховог оснивања упиши установе: 

1534. године ___________________________________________      

1554. године__________________________________________ 

1559. године__________________________________________ 

г) Када је поражена “Велика армада”? ______ 

д)Када је Шпанија признала независност Португалије? ___________ 

 

9. Одговори на питања: 

а) Када је вођен рат за шпанско наслеђе? _______________ 

б) Које су државе „велике алијансе“ са којима ратује Луј XIV(навести најмање три државе) 

______________________________________________________________________________ 

в) Када је вођен Седмогодишњи рат? ___________________ 

г) Које области се сматрају „колевком“ пруског милитаризма? ________________________ 

 

 

 

 



 

 

10. Пажљиво прочитај одломак и одговори на питања: 
“На свим лицима изражена су љубав, страх, презир или туга што не могу у потпуности 

разумети смисао Христових речи, они не заслужују мање дивљења него фигура Јуде, на 

којој је изражена упорност, мржња и издаја. Свака и  најмања стварчица о овом делу 

изражена је са невероватном пажњом, чак је истољњак приказан тако да се ткање ни на 

правом ремском платну не може боље видети”. 

 

а) Из ког дела је овај одломак?____________________________________________________ 

б) Ко је написао ово дело?___________________________________________________ 

в) О којем уметнику је реч у овом одломку?_______________________________________ 

11. Наведи географска открића која су Португалију учинила великом светском 

колонијалном силом: 

1.___________________ 2.__________________3._________________ 4._________________ 

 

12. Пажљиво прочитај одломак историјског извора и одговори на питања: 

„Главне врлине Илира су верност владару,гостољубивост, неустрашна одважност и 

смелост која не преза ни од какве опасности, склоност рату и ванредна храброст у њему. 

Главни су им пороци тромост и лењост..“ 

а) Ко је записао ове речи?___________________________________________ 

б) Који народ је описан у овом одломку?___________________________________ 

 

13. Пажљиво прочитај одломак историјског извора и одговори на питања: 

“... први Европљанин и први хришћанин, који је препловивши један огроман океан нашега 

света, у исто време гледао и други, онај још непознати. Лагано док му је срце лупало, 

прожет значајем тог тренутка, пење се он држећи у левој руци заставу, а у десној мач, 

усамљена силуета усред огромног хоризонта. Полако се пење, без журбе, јер је прво дело 

већ учињено....” 

 

а) Која историјска личност је описана у тексту?____________________________________ 

б) У ком делу је то написано?___________________________________________ 

в) По ком открићу се памти описана личност?______________________________ 

 

14. На линијама упиши три историјска догађаја која су се догодила 1534. године: 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

15. Поред догађаја упиши годину када се догодио: 

а) Мир у Камбреу _______________            б) Прва турска опсада Беча ____________ 

в) Мир у Като-Камбрезију__________г) Енглеска губи Кале ___________________ 

 



 

 

РЕШЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2014 

Број 

питања 

Тачан одговор Број поена 

1. 3,4,1,2 (2/0) 

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

3. Т,Т,Н,Т 1+1+1+1=4 

4. а) кварење новца  б) губитак рудника 1/0 

 

5. а) Данска, Шведска, Пруска, Енглеска, Русија 

б) Густав Адолф 1611-1632 

в) Русије, Пољске, Данске. 

г) Риксдаг 

а) 1/0 

б) 1/0 

в) 1/0 

г) 1/0 

1+1+1+1=4 

6. 5,4,3,1,2 (2/0) 

7. а) Бакићи, Јакшићи, Белмужевићи, Бранковићи, 

Чарнојевићи, Рашковићи, Текелије, Николићи, Бајићи 

(било које породице) 

б) Славено-Сербска Хроника; (гроф)Ђорђе Бранковић 

в) Народно –црквени сабор иАрхијерејски синод  

а)1+1=2 (за две 

породице 1 бод) 

б)1/0 

в)1/0 

2+1+1=4 

8. а) Утопија, Америго Веспучи 

б) Васељенска патријаршија 

в)1534.Дружба Исусова; 1554.Инквизиторски суд; 

1559.Индекс забрањених књига 

г) 1558 

д) 1668. 

а) 1/0 

б) 1/0 

в) 1+1+1=3 

г) 1/0 

 

1+1+3+1=6 

9. а)1701-1713 

б)Енглеска, Низоземска (Холандија), Шпанија, Пруска. 

в) 1756-1763 

г) Бранденбург и Пруска 

а) 1/0 

б) 1/0 

в) 1/0 

г) 1/0 

1+1+1+1=4 

10. а) Животи славних сликара, вајара и архитеката 

б) Ђорђо Вазари 

в) Леонардо да Винчи 

1+1+1=3 

11. Индија, Борнео, Јава и Суматра. 1+1+1+1 =4 

12. а) Фридрих Вилхелм фон Таубе; б) о Србима   1+1=2 

13. а) Нуњес де Балбоа 

б) Звездани часови човечанства 

в) Откриће Тихог океана (Пацифика) 

1+1+1=3 

14. Ж. Картије истражује реку Сен Лоренс; Основана Држба 

Исусова; изградња храма Св. Василија Блаженог у 

Москви; Енглески краљ постао поглавар Англиканске 

цркве; Турци освајају Багдад (било која три догађаја) 

1+1+1=3 

15. а) 1529б) 1529в) 1559г) 1559 (1558) 1+1+1+1 =4 

Укупно 49 поена 

I место  49-47      II место  46-44III место   43-39 

На окружно(градско) такмичење пласирали су се сви који имају 39 и више поена 

 


