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64. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА,
ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, 22. MAJ 2022.

Т Е С Т  И З  И С Т О Р И Ј Е
СРЕДЊА ШКОЛА, II РАЗРЕД

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: ______________________________________________

Име и презиме: ___________________________________________________________

Школа: __________________________________________________________________

Град: ______________________ Разред: _____________________

_________________________                                                     Попуњава комисија

(потпис ученика)                                                                   Број бодова:

Време израде теста 90 минута! Тест има 40 задатака. Погрешан одговор не доноси
ни позитивне ни негативне бодове.

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАЈ !!!

ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД САДРЖИ 40 ПИТАЊА

1. СВАКО ПИТАЊЕ ИМА ВИШЕ ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА

2. САМО ЈЕДАН ОДГОВОР ЈЕ ТАЧАН

3. СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР ВРЕДНУЈЕ СЕ СА ЈЕДНИМ ПОЕНОМ

4. ВРЕМЕ ИЗРАДЕ ТЕСТА ЈЕ 90 МИНУТА

7. УКОЛИКО ЈЕ ЗА НЕКО ПИТАЊЕ ЗАОКРУЖЕНО ДВА ИЛИ ВИШЕ ОДГОВОРА, 

ТО СЕ ПИТАЊЕ НЕЋЕ БОДОВАТИ, ТАКОЂЕ СЕ НЕЋЕ БОДОВАТИ ПИТАЊЕ БЕЗ 

НИЈЕДНОГ ОДГОВОРА.

ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШАН РАД !



1. Средњовековне занатлије имале су своја удружења – цехове или:

а) еснафе

б) феуде

в) ханзе

г) радње

д) калфе

2. Које године је срушено Западно римско царство?

а) 222. године

б) 330. године

в) 389. године

г) 476. године

д) 555. године

3. Шта од понуђеног представља синоним за реч „аутохтоно“ (становништво)?

а) „досељено“

б) „староседелачко“

в) „помешано“

г) „примитивно“

д) „развијено“

4. Цариград су 626. године заједно напали (неуспешно) Словени и:

а) Хуни

б) Мађари

в) Авари

г) Лангобарди

д) Монголи



5. Источно римско царство (касније названо „Византија“) било је утемељено на:

а) римском државном уређењу, хеленистичкој култури и хришћанској вери

б) германском државном уређењу и хришћанској вери

в) хеленистичком државном уређењу и хришћанској вери

г) римском државном уређењу, словенској култури и хришћанској вери

д) римском државном уређењу, германској култури и паганизму

6. Који народ је у 9. и 10. веку покренуо нови талас сеоба с којим се суочавала Европа? 
Они су допирали на западу све до обала Америке, на истоку све до Црног мора и 
Цариграда, затим до Енглеске, западне Европе, јужне Италије, итд.

а) Мађари

б) Викинзи

в) Авари

г) Словени

д) Келти

7. Богомоље у јудаизму се зову:

а) џамије

б) синагоге

в) торе

г) талмуди

д) шабати

8. Глагољица је била:

а) словенско писмо

б) грчко писмо

в) немачко писмо

г) француско писмо

д) викиншко писмо



9. Које године је папа Лав III крунисао (на Божић) у Цркви Светог Петра у Риму за 
цара франачког владара Карла Великог?

а) 600. године

б) 700. године

в) 800. године

г) 900. године

д) 1000. године

10. У ком граду се налазила папска столица од 1309. до 1377. године?

а) у Авињону

б) у Риму

в) у Паризу

г) у Лондону

д) у Венецији

11. Ко је, на сабору у Клермону (1095), позвао западне витезове да обуставе међусобне 
сукобе и да оружје окрену против „неверника“ ради ослобођења Свете земље?

а) византијски цар

б) папа Урбан II

в) јерусалимски патријарх

г) француски краљ

д) угарски краљ

12. Династије Капета, Валоа и Бурбона владале су:

а) Немачком

б) Енглеском

в) Шпанијом

г) Француском

д) Италијом



13. Ко је написао Похвалу лудости?

а) Вилијем Шекспир

б) Мигел Сервантес

в) Томас Мор

г) Еразмо Ротердамски

д) Франсоа Рабле

14. Где је подигнута прва револуција којом је грађанство дошло на власт?

а) у Америци

б) у Француској

в) у Низоземској

г) у Хабзбуршкој монархији

д) у Османском царству

15. У Енглеској је, након грађанског рата и погубљења краља Чарлса I Стјуарта, 
успостављена република. У ком од понуђених периода је Енглеска била република?

а) од 1499. до 1519. године

б) од 1509. до 1547. године

в) од 1558. до 1603. године

г) од 1649. до 1660. године

д) од 1711. до 1719. године

16. Који француски краљ је учврстио своју апсолутистичку власт под девизом: 
„Држава, то сам ја!“ и одлучио да сам буде свој први министар?

а) Франсоа I

б) Шарл IX

в) Анри IV

г) Луј XIII

д) Луј XIV



17. У административном погледу Османско царство је било подељено на три установе:

а) беглер-беглуке (касније ејалете), санџаке и нахије

б) тимаре, читлуке и спахилуке

в) хасове, зеамете и вакуфе

г) баштину, чибук и кулук

д) чифчије, берате и џизије

18. Шта је од понуђеног добила Русија Кучук-Кајнарџијским миром (1774)?

а) право заштите хришћана у Османском царству

б) право да учествује у избор султана Османског царства

в) право да окупира пролаз кроз Босфор и Дарданеле

г) право да потпуно контролише делту Дунава

д) право заштите Јевреја у Османском царству

19. У 15. веку се појавила идеја о Московској Русији као универзалној држави и 
Москви као:

а) „Трећем Риму“

б) „Другом Паризу“

в) „Првој престоници“

г) „Другом Јерусалиму“

д) „Другом Цариграду“

20. Како се звала династија која је владала Русијом од 1613. до 1917. године?

а) Рјуриковић

б) Романов

в) Годунов

г) Иванович

д) Михаилович



21. Константин Порфирогенит пише да су Србима владали архонти, потомци вође који 
их је из Закарпатја довео на Балкан. Први по имену познати српски кнез био је:

а) Вишеслав

б) Радослав

в) Просигој

г) Властимир

д) Мутимир

22. Које године се српски велики жупан Стефан Немањић крунисао за краља?

а) 1191. године

б) 1201. године

в) 1217. године

г) 1233. године

д) 1277. године

23. Ко је почетком 1240-их година провалио у Угарску, гонио њеног краља све до 
Јадранског мора и касније се вратио преко Србије и Бугарске на северну обалу Црног 
мора (пустошећи све те крајеве)?

а) Турци

б) Монголи

в) Авари

г) Хуни

д) Вандали

24. Када се Београд први пут нашао под српском влашћу?

а) у 10. веку

б) у 11. веку

в) у 13. веку

г) у 16. веку

д) у 18. веку



25. Престоница „Лазареве“ Србије налазила се у:

а) Београду

б) Смедереву

в) Крушевцу

г) Ужицу

д) Приштини

26. Српска деспотовина први пут пала под турску власт за време владавине:

а) Ђурађа Лазаревића

б) Ђурађа Бранковића

в) Гргура Лазаревића

г) Стефана Лазаревића

д) Стјепана Томаша

27. Последњи владар Српске деспотовине био је:

а) Лазар Бранковић

б) Стјепан Томаш

в) Твртко Први Котроманић

г) Ђурађ Бранковић

д) Вук Гргуревић

28. Који владар Босне се, вероватно у Милешеви (у којој су тада биле мошти Светог 
Саве), крунисао 1377. године сугубим венцем за краља Срба и Босне?

а) Стјепан I Котроманић

б) Бан Кулин

в) Стјепан II Котроманић

г) Стјепан Томаш

д) Твртко I Котроманић



29. Област којом је владао Стефан Вукчић Косача, од горњег Подриња и Фоче до 
морске обале и од Боке которске до Цетине, с временом је добила (по његовој титули) 
назив:

а) Мачва

б) Крајина

в) Херцеговина

г) Рашка

д) Бановина

30. Ко је основао прву српску дворску штампарију и једну од најстаријих штампарија у
јужнословенским земљама? Прва књига у њој је одштампана 1494. године (Октоих).

а) Ђурађ Црнојевић

б) монах Сава Немањић

в) цар Стефан Душан

г) кнез Лазар

д) Никола Алтомановић

31. Како се називају верници који су задржали православно богослужење и обреде и 
који се разликују од православних верника само по томе што признају папу за 
врховног црквеног поглавара?

а) евангелисти

б) унијати

в) пагани

г) адвентисти

д) староправославци

32. Ко је аутор прве аутобиографије у српској књижевности, дела Живот и 
прикљученија и Востани Сербие?

а) Јован Рајић

б) Христифор Жефаровић

в) Доситеј Обрадовић

г) Захарије Орфелин

д) Алексије Везлић



33. Након Великог бечког рата, које територије северно од Саве и Дунава су остале у 
рукама Турака?

а) јужни део Срема и Банат

б) Банат, Бачка и Срем

в) Славонија, Срем, Бачка

г) територије све до Будима

д) територије све до Беча

34. Након нестанка српске средњовековне државе, у Угарској је остао један симбол 
српске средњовековне државности – особа са титулом деспота. Ко од понуђених није 
носио (нису носили) титулу српског депота у Угарској?

а) Вук Бранковић

б) Ђорђе и Јован Бранковић

в) Иваниш и Стјепан Бериславић

г) Павле Бакић

д) Стојан Јанковић

35. Првом великом сеобом, под вођством Арсенија III Црнојевића, Срби с Косова 
населили су делове јужне Угарске, а ко се досељава на српску земљу на Косову?

а) Срби са простора око Врања

б) исламизована албанска племена

в) Турци

г) Цинцари

д) Срби са простора око Ниша

36. Ко је предводио Другу сеобу Срба у Угарску, након аустријско-турског рата (1737 –
1739)?

а) деспот Вук Бранковић

б) патријарх Арсеније IV Јовановић Шакабента

в) деспот Павле Бакић

г) ускок Баја Пивљанин

д) деспот Ђорђе Бранковић



37. Срби су, током сеоба, населили Славонију, Лику, Далмацију, Кордун, Банију. На 
територији које данашње државе се налазе те области?

а) Србије

б) Хрватске

в) Босне и Херцеговине

г) Словеније

д) Црне Горе

38. За коју годину се обично везује оснивање Војне крајине?

а) за 1331. годину

б) за 1435. годину

в) за 1777. годину

г) за 1813. годину

д) за 1881. годину

39. Како се звао највећи математичар и астроном из Дубровника и један од 
најзначајнијих научника свога времена (живео је од 1711. до 1787. године)?

а) Никола Тесла

б) Михајло Пупин

в) Милутин Миланковић

г) Руђер Бошковић

д) Јован Цвијић

40. Млетачка република је престала да постоји као самостална држава:

а) 1599. године

б) 1667. године

в) 1699. године

г) 1711. године

д) 1797. године


