
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, 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 20 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 



ДРУГА ГОДИНА 

1. На линији иза догађаја упиши годину кад се одиграо:

Авари освајају Сирмијум__________ 

Визиготи су се учврстили у југозападној Галији______________ 

Вандали пљачкају Рим_____________

Одоакар збацује последњег римског цара__________ 

2. Допуни реченице:

Први васељенски сабор одржан је године_______, под покровитељством 
цара____________________.Други васељенски сабор одржан је 381 г. 
у___________________________. Укупно је било ________васељенских сабора.

3. На основу података прецизирајте о ком византијском владару је реч 
_____________________________________________

- упамћен је као велики законодавац

- владао је од 886. – 912 г.

- бугарском владару Симеону цариградски патријарх је доделио царску круну 

- бугарска црква је уздигнута у ранг патријаршије

4. Крај имена владара упиши земљу којом је владао:

Пипин Мали_________________

Ираклије__________________

Отон I _____________________

Алфред Велики __________________ 

5. Најстарији сачувани споменик српске књижевности (уаокружи слово испред тачног одговора)

а) Барски родослов      б) Летопис попа Дукљанина      в)  Мирослављено јеванђеље



6. Византијски писци су територије насељене Словенима називали_________________на челу са 
______________, мање територијалне јединице су називане _____________ на челу са 
_________________

7. Зокружи српске средњовековне владаре из династије Властимировића

а) Мутимир        б) Михаило Вишевић      в) Часлав       г) Борис         д) Петар Гојниковић

8. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места 

У Скопљу је 1072 г. избио устанак Ђорђа Војтеха, на чело устанка дошао је ___________, кога су
устаници у Призрену прогласили за цара и дали му име ______________. Побуњеници су били
поражени  од Византијске војске код места ___________ на Косову. 

9. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места

Први европски универзитети основани су у ______________(крајем XI века) затим у ____________
и ____________(средином  XII века)

10. Објасни појмове

симонија________________________

целибат________________________ 

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

Турци Селџуци су 1071. код Манцикерта поразили  византијску војску и заробили цара   Т     Н

Папа Урбан II је новембра 1097.  на сабору у Клермону позвао западне витезове да крену у 
крсташки рат за ослобођење Свете земље                                                                                  Т     Н 

Под вођством Петра Пустињака, сиротиња је на исток кренула морским путем                  Т     Н 

После IV крсташког рата основано је Латинско царство са престоницом у Никеји             Т     Н 



12. Заокружи битке које су се десиле у току стогодишњег рата

а) код Поатјеа      б) код босворта     в) код Аженкура     г) код Бувина 

13. Поред датих година упиши догађај

1309-1377. _______________________

1414-1418. ________________________

1215. ________________________ 

1337-1453. _________________________ 

14. Изаберите тачне тврдње

а) Данте Алигијери је припадао гибелинској струји која се залагала за уједињење Италије под 
патронатом римско –немачког цара

б) Готика се развијала од XII  до XIV века

в) династија Рјуриковића је владала Пољском

г) византијска приценза Ана Комнин у делу Алексијада описала је владавину свога деде Алексија I 

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

____ битка код Стефанијане

_____битка код Велбужда

_____битка на реци Тари

_____битка на Морави

_____битка код Пантина

16. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места

1163 г. велики жупан постаје __________ док су његова браћа постали удеони кнежеви. Немањина 
удеона кнежевина је обухватала жупе____________________________________са царем Манојлом
I састао се у Нишу и од њега добио жупу _______________ 



17. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места

На сабору у Дежеву 1282 г. Драгутин се одрекао престола и на управу добио 
______________________________________________________а од угарског краља 
добија______________________________________________________________ 

18. Поред наведених манастира наведите њихове ктиторе

Ђурђеви Ступови_______________

Сопоћани_____________________

Бањска__________________________ 

Хиландар_________________________

Студеница_______________

Градац__________________

Манасија__________________

19. Поред наведених битака наведи године када су се оне одиграле

битка на Марици _______________

битка на Плочнику _______________

битка на Ровинама _______________

битка код Никопоља _______________

20. Стефан Лазаревић добија од византијског цара титулу___________ а као угарског вазал добија
на управу_________________________________________.


