
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

63. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 30. MAJ 2021.

Т Е С Т  И З  И С Т О Р И Ј Е
СРЕДЊА ШКОЛА, I 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 28 задатака. Погрешан одговор не доноси ни
позитивне ни негативне бодове.

Тест урадила: Дубравка Ђорђевић, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево
Рецензент: Мирјана Бонџић, професор, МШ „Стевица Јовановић”, Панчево 



Пажљиво  прочитај  питања!  Прецртани  и  дописани  или  преправљани  одговори  се  не
признају. Оцењује се само питање у коме су сви одговори тачни. Укупан број бодова на тесту

је 50.                                                              ПРВА ГОДИНА

1. Поред имена историчара напиши њихова дела

Херодот __________________

Тукидид ___________________

Тит Ливије ____________________

2. Допуни реченицу

У 6. веку хришћанску еру установио је опат______________, до тада су се у Риму године рачунале 
од доласка на престо цара________________.

3. Објасни појмове 

аутобиографија___________________________________________________________ 

„Пријамово благо“ _________________________________________________________ 

Фалеристика ___________________________________________________

4. Заокружите слово Т ако је тврдња тачна или слово Н ако је нетачна

Винчанска  култура  се  развијала  у  периоду  од  5300  4400  године  п.н.е.  Једна  је  од
најраспросрањенијих праисторијских култура у Европи. Име је добило Винча по насељу близу
Београда. 

                          Т                                                              Н

5. Заокружи најстарија насеља који су се налазили на Блиском истоку

а) Чатал Хијук     б) Јерусалим      в) Јерихон     г) Ашур

6. Уписивањем броја на линији испред догађаја, поређајте догађаје хронолошким редом да бројем
1 означите догађај који се први десио 

_______битка код Хадријанопоља



_______битка код Едесе

_______битка код Фарсале

_______битка на Каталаунским пољима

7. Крај имена владара напиши државу којом је владао

Јустинијан I ________________________________________ 

Пир      __________________________________________ 

Филип V___________________________________________ 

Ссезострис III ___________________________________

8. Изаберите тачне тврдње

а) У друштвима Старог истока робови су углавном били ратни заробљеници

б) Ур је један од најстаријих и најдуготрајнијих градова античког света

в) У Атини су се робови називали метецима

г) Владајућу друштвену групу у Спарти чинили су хелоти 

9. У току пунских ратова вођено је неколико битака, заокружи слово испред битака које су вођене
у току ових ратова

а) битка код Киноскефала

б) битка код Сентина

в) битка код Тразименског језера

г) битка код Тицина

д) битка код Фарсале

10. Допуни реченицу

Најутицајнија  установа  у  Спарти  је  било  ________________  или  _____________,  надзор  над
извршном  влашћу  обављала  су  ___________________.  На  челу  државе  налазила  су
се________________________



11. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту

Најстарији  законик  је  написао  вавилонски  цар  _______________  у  18  в.  п.н.е.,  законик  је  имао
____________ члана и данас се чува  у _______________________________

12. На основу података прецизирајте о којој  се држави ради:

а) њихови градови нису имали утврђења и бедеме ______________________________
б) на челу полиса налазили су се архонти______________________________________ 
в) њихово царство се простирало од реке Инд на истоку до Дунава на западу _______ 
_______________________________________________________
г)  у  ратовима  против  Римљана  краљ  ове  државе  користио  је  ратне
слонове_________________________

13. Овај римски политичар и војник је рођен 100. године пре.н.е. у познатој породици Јулија који
су тврдили да потичу од самог тројанског  хероја Енеје. Био је талентовани говорник и адвокат,
више пута биран за конзула. Убијен је 44 г.п.н.е. на степеницама Сената. Написао је неколико
значајних дела освом животу.
- о ком политичару је реч____________________________________
-  у  периоду  од  58  –  50  г.п.н.е.  освојио  је  ___________________  и  извршио  инвазију
на________________

14. Уписивањем броја на линији испред догађаја, поређајте догађаје хронолошким редом да бројем
1 означите догађај који се први десио

_____на Цезара је извршен антентат
_____Дракон записује прве законе
_____Октавијан добија титулу Августа
_____Рамзес II склапа мир са хетитским краљем Хатушилишом III

15. Повежите догађаје 

а) битка код Заме                                        1) ратови Рима са Германима
б) битка код Киноскефала                           2) други пунски рат 
в) битка на Каталаунским пољима             3) ратови Рима и македонског краља Филипа V
г) битка у Теутобушкој шуми                     4) ратови Рима и Хуна 

16. Допуни реченицу

Рим и Тарент су се сукобили ________г.п.н.е. Грци су у помоћ позвали ________краља Епира.
Последња битка са овим краљем је вођена 275 г.п.н.е.  код_____________________ 

17.  Уколико  сматрате  да  је  наведена  тврдња тачна  заокружите  слово  Т  или  слово  Н уколико
мислите да је нетачна

богиња Изида је била богиња Месеца и стварања и рађања у природи у Египту Т              Н
антропоморфизам  је веровање у богове са људским ликом                                   Т              Н
прогони хришћана почињу за време Константина                                                   Т              Н
еп о Гилгамешу је настао у Асирији                                                                           Т              Н



18. Заокружи имена највећих старогрчких трагичара

а) Плаут     б) Софокле     в) Овидије     г) Есхил     д) Аристофан

19.  Уколико  сматрате  да  је  наведена  тврдња тачна  заокружите  слово  Т  или  слово  Н уколико
мислите да је нетачна

Партенон је храм који је посвећен богињи Атини                                          Т                  Н 
Партенон у Риму је најважније дело подигнуто у доба републике                Т                  Н 
тријумфалну капију у Риму саградио је цар Константин                                Т                  Н 
најочуванија дела римског сликарства потичу из Помпеје                             Т                  Н

20. Поред имена старогрчког вајара напиши његово дело

Фидија_________________________________
Мирон_________________________________
Поликлет_______________________________ 

21. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту

Изградња  Колосеума  започета  је  у  време  цара  ________________  а  завршена  за  време
владавине_______________. 

22. Поред догађаја напиши годину када се он одиграо

- Визиготи предвођени Аларихом пљачкају Рим _________

- Племена Вандала, Алана и Свева прешла Гибралтар и освојили северну Африку_________ 

- Лангобардска краљевина је постојала на Апенинском полуострву од ________ до _______

- Словени и Авари опседају Цариград_____________

23. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту

Реформама  цара  Диоклецијана  војска  је  подељена  на  ____________  и  __________,  војска  је
увећана  а  служили  су  је  и  _______________.  Реформама  цара  Константина  уведене  су
_________________и укинута је __________________

24. Објасни појмове:

перијеци______________________________________________________

еупатриди____________________________________________________ 



хелоти _______________________________________________________

метеци_______________________________________________________ 

25. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту

Закон дванаест таблица донет је ____________ г.п.н.е., док је 367 г.п.н.е. донет закон према коме
________________________________________, дужничко ропство је укинуто _________г.п.н.е.

26. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту

Народни трибуни __________ и __________покушали су да спроведу аграрне реформе помоћу два
закона ___________г.п.н.е. и ___________г.п.н.е.

27. Уколико сматрате да је наведена тврдња тачна заокружите слово Т или слово Н уколико 
мислите да је нетачна

Хамураби је био владар Нововавилонског царства                                                Т          Н
У Месопотамији робови су сматрани за део породице                                           Т          Н
У Хетитској држави није постојала разлика између слободних људи и робова   Т          Н 
Египатско друштво било је стабилно, а немири ретки                                           Т          Н

28. Изаберите тачне тврдње

а) најстарији пут код Римљана био је виа Латина изграђен у VI в.п.н.е.

б) код старих Римљана као новац служио је необрађени бакар који се називао ас

в) тетрарси су 303 г. објавили чувени Едикт о ценама

г) током IV и  V века римски цареви су користили златни новац који се називао solidus

д) због пада броја робова велепоседници су своја имања давали закупцима - колонима


