
 

 

 

 

 

 

 

                                 ШИФРА__________ 
   
                            КОМИСИЈА__________ 

 

 

ТЕСТ ЗНАЊА 
 

 

 

ЗА II РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА 
 

 

 

ИСТОРИЈА 
 

 

 

ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ 

2015. 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 



Окружно (градско) такмичење за 2. разред природно-математичког смера 2015. година 

 

 

1. Одговорите на питања у вези са сликом. 

 а) Који догађај је приказан на слици?  

_________________________________________________ 

б) У ком граду, и које године, се одиграо овај догађај? 

_________________________________________________ 

в) Које године је ова држава добила први устав? 

_________________________________________________ 

г) Ко је био владар Хабзбуршке монархије у време 

догађаја са слике? 

_________________________________________________ 
 

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

догађај који се први десио.             

_____ први пароброд  

_____ смрт Жан-Жак Русоа 

_____ битка код Гетисбурга  

_____ битка код Абукира на Нилу 

_____ проглашење краљевине Италије 
 

3. Поред имена владара упишите одговарајући број догађаја са десне стране.    

а) краљ Виторио Емануел _____  1) прво сазивање скупштине сталежа 

б) краљ Луј XVIII _____   2) битка код Јорктауна 

в) краљ Филип IV Лепи _____  3) Бечки конгрес 

4) битка код Мађенте 

4. Поред објашњења упишите одговарајући појам.        

               

а) _________________________________-градско племство 

б) _________________________________-скупштина у немачким државама 

в) _________________________________-посебан суд за спречавање ширења јереси и  

искорењавање јереси 

г) _________________________________-руски племићи 

д) _________________________________-средњовековна филозофија у служби религије 

 

5. Пажљиво прочитајте текст и одговорите на питања.       

„У Конвенту, на чијем челу је био, и у ... клубу ... је узео на себе да објашњава и правда терор. 

... За његово схватање терора нарочито је важан његов говор од 25. децембра 1793. 

...Револуција, то је рат између слободе и њених противника. Револуционарна је влада у ствари 

ратна влада, и стога не може бити везана законом.” 
 

а) О којој личности говори текст (име и презиме)? 

____________________________________________ 

б) Како се звао клуб на чијем је челу он био? 

________________________________________________ 

в) Какво је државно уређење Француске у време тог његовог говора? 

____________________________ 

г) Који француски град је освојио Наполеон у том периоду? 

______________________________________________________ 
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6. Одговорите на постављена питања.          
         

а) Чију карту света је користио Кристофер Колумбо на свом путовању? 

_____________________________________ 

б) Ко је био владар Пруске у време Револуције 1848/1849. године? (титула и име) 

_____________________________________ 

в) Које просторе су обухватале „Илирске провинције“? 

_____________________________________ 

г) Који пољски краљ је укинуо дељење државне територије између чланова династије? 

_____________________________________ 
 

7. Уколико сматрате да је наведена тврдња тачна, заокружите слово Т.  

У супротном заокружите слово Н.              
             

Мартин Лутер је први превео Свето писмо на народни језик Т Н 

Рјурик је престоницу руске државе поставио у Кијеву Т Н 

Престоница Краљевине Италије испрва је био град Торино Т Н 

Друга француска република је основана након пораза код Седана Т Н 

На Бечком конгресу основана је Света лига Т Н 
 

8. Пажљиво погледајте слику и на линији напишите: 

 

а) име и презиме личности са слике 

______________________________________________________ 

 

б) највишу државну функцију коју је обављао 

______________________________________________________ 

 

в) земље у којима је ту функцију обављао  

______________________________________________________ 

 

г) државно уређење Француске у време битке код Седана 

______________________________________________________ 

 

9. Прочитајте и допуните наведене реченице.           
 

а) Турски феудални систем назива се __________________________. У оквиру њега постојале 

су три врсте поседа: _____________,_____________и _____________. (наведите називе поседа) 

б) Одлучујућа битка у аустријско-пруском рату одиграла се ______________________________ 

(наведите годину и место битке). Како је овај пораз допринео проширењу Краљевине Италије? 

_________________________________________________________________________________  

в) Захтевајући изборну и парламентарну реформу Радничко удружење је покренуло 

потписивање петиције (charter) _______ године. Друга петиција је предата Парламенту _______ 

године, а трећа петиција је предата _______ године. (упишите године све три петиције) 

г) Оснивач протестантске цркве у Енглеској био је __________________ (наведите име владара). 

Њега је Парламент прогласио црквеним старешином усвојивши ___________________________. 

(наведите назив документа) 
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10. Пажљиво прочитајте текст и одговорите на питања.       

„Турци дечаке које узимају из своје земље зову чилик, који после своје смрти сав свој  

иметак може сватко остављати коме хоће. Али оне које узимају од непријатеља зове пенџик, и 

они после своје смрти не могу ништа оставити, већ све прелази цару, осим ако се тако понесе и 

заслужи да буде ослобођен, тај може дати после своје смрти коме хоће... Одатле цар бира за 

свој двор оне који су увежбани и плату им повећава. Млађи старијег мора слушати, а који 

поодрасту и дођу до мужевног узраста, те дају на градове (за стражу), како је већ писано...” 
 

а) Како се зове обавезе раје према тексту? ______________________________________________ 

б) Које је вере дечак чилик? __________________________________________________________ 

в) Које је вере дечак пенџик? _________________________________________________________ 

г) Које највише звање може стећи дечак пенџик? ________________________________________ 

 

11. На цртици поред напишите на коју личност се односи наведена реченица.      
  

а) Написао је Комунистички манифест-   _________________________________ 

б) Покорио је Инке у Перуу-    _________________________________ 

в) Саставио је Декларацију независности САД-   _________________________________ 

г) Победио је Монголе у бици на Куликовом пољу- _________________________________ 

д) „херцег од Светог Саве“ -    _________________________________ 
 

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

Ђурађ Бранковић је _____________ Стефана Лазаревића 

Цар Урош Немањић је _____________ краља Милутина  

Карло V је _____________ Филипа II 

Наполеон I је _____________ Луја Наполеона 
         

13. Пажљиво прочитај имена и презима чланова „Младе Босне“ и на цртици испод издвој 

личности којима је изречена смртна казна због Сарајевског атентата.   

 

Недељко Чабриновић, Вељко Чубриловић, Васо Чубриловић, Данило Илић, Гаврило Принцип, 

Јаков Миловић, Цветко Поповић 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

„...На нашу Србију насрнуло је велико зло... Сад сви имамо да будемо сложни и јунаци. 

Невоље наше Краљевине и нашега народа нису почеле од јуче... 

... Срби, браните свом снагом своје огњиште и српско племе. “ 

а) Ко је издао ову прокламацију (титула, име и презиме)? 

_________________________________________________________________________________ 

б) Наведи датум (дан, месец и година) прокламације? ___________________________________ 

в) Поводом чега је прокламација издата? ______________________________________________ 
 

 

15. Упишите одговарајућа имена на које личности се односе искази.    

а) Био је командант 5. аустроугарске армије    _______________________ 

б) Истраживао злочине над Србима у Мачви, Јадру и Подрињу _______________________ 

в) Члан породице Карађорђевић рањен на Мачковом камену  _______________________ 
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КЉУЧ ТЕСТ ЗА II ГОДИНУ ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 

СМЕРА - ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2015. 

1.  

а) Пад Бастиље или Почетак Француске револуције (1) 

б) Париз, 1789. (1/0) 

в) 1791. (1) 
г) цар Јосиф II (1) 

4 

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

3.  4, 3, 1 2/0 

4.  

а) патрицијат (1) 
б) рајхстаг (1) 

в) инквизиција (1) 

г) бољари (1) 

д) схоластика (1) 

5 

5.  

а) Максимилијан Робеспјер (1) 

б) Јакобински клуб (1) 

в) република (1) 

г) Тулон (1) 

4 

6.  

а) Фирентинског географа Тосканелија (1) 

б) краљ Фридрих Вилхелм IV (1/0) 

в) Области у Истри, Словенији и Далмацији до Боке которске (1/0) 
г) Казимир III (1) 

4 

7.  Н, Т, Т, Н, Н                      1+1+1+1+1 5 

8.  

а) Ото фон Бизмарк (1) 

б) канцелар (премијер или председник владе) (1) 
в) Пруска, Немачка (1/0) 

г) монархија или царство (1) 

4 

9.  

а) Тимарски систем; тимар, зеамет (зијамет) и хас (1/0) 
б) Садове, 1866.; (1/0) Венеција је припојена Краљевини Италији (1) 

в) 1836.; 1842.; 1848. (1/0) 

г) Хенри VIII, Акт о супремацији (1/0) 

5 

10.  

а) „данак у крви“ (1) 
б) исламске (1) 

в) хришћанске (1) 

г) велики везир (1) 

4 

11.  

а) Карл Маркс (1) 

б) Франциско Пизаро (1) 

в) Томас Џеферсон (1) 

г) кнез Димитрије Донски (1) 
д) Стефан Вукчић (Косача) (1) 

5 

12.  

а) сестрић (1) 

б) праунук (1) 
в) отац (1) 

г) стриц (1) 

4 

13.  Вељко Чубриловић, Данило Илић, Јаков Миловић 2/0 

14.  
а) регент Александар Карађорђевић (1/0) 
б) 29. јул 1914. (1) 

в) Поводом аустро-угарске објаве рата Србији (1) 

3 

15.  

а) генерал Либоријус фон Франк (1) 

б) др (Рудолф) Арчибалд Рајс (1) 
в) принц Ђорђе Карађорђевић (1) 

3 

 

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА 57 
НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ 

ИМАЈУ 51 И ВИШЕ ПОЕНА. 

Прво место 56-57 

Друго место 54-55 

Треће место 51-53 
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