
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, III 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: Мирјана Бонџић, професор, МШ „Стевица Јовановић”, Панчево 
Рецензент: Дубравка Ђорђевић, професор, Гимназија „Урош Предић”, 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. 
СРЕЋНО!

1. Поређај догађаје из Француске револуцие бројевима од 1 до 5 према хронолошком реду.

____  Трећи сталеж се прогласио Народном скупштином

____  Донета Декларација о правима човека и грађанина

____  Срушена Бастиља

____  Сазвана Скупшина сталежа

____   Погубљење краља Луја XVI                                                                                  5 поена

2. Повежи наведене појмове и њихова објашњења.

а)  урбар                    1. царска наредба

б)  едикт                    2.  прописи о односима између феудалаца и кметова 

в)  патент                  3.  врста наметa који су плаћали власи у Османском царству

г) филурија               4.   законска одлука коју доноси владар                               4 поена                  

3. Заокружи слово испред тачног одговора.

Облик  владавине у коме је власт централизована на мањи број људи назива се :

а) Олигархија

б) Плутократија

в) Апсолутизам                                                                                                         1 поен

4. Објасни појам меркантилизам.

________________________________________________________________   1 поен

5. Заокружи слово испред тачног одговора.

Основно начело монашког реда језуита било је:

а) Циљ оправдава средства.

б) Завади па владај.

г) Од трња до звезда.                                                                         1 поен

 



6. Наведи тачне године испред датих догађаја.

_____________  Кандијски рат

_____________  Укидање Млетачке републике

_____________  Битка код Јорктауна

_____________  Мир у Тилзиту                            4 поена                                                     

7. Попуни табелу.

Година Личност Догађај
1487. Бартоломео Дијаз
1807. Изградња првог пароброда

                                                                                                                                             2  поена

8. Поред године напиши тачан догађај везан за историју Срба у новом веку.

1594. година ____________________________________________

1630. година ____________________________________________

1718-1739. године ____________________________________________

1788-1791. године ____________________________________________                                           4  поена

9. Провери тачност исказа. Ако је исказ тачан напиши слово Т, а ако је нетачан слово Н.

а) За разлику од средњовековних схоластичара, хуманисти су уздизали природу, живот и лепоту 
човечијег тела.  _____

б)   Декларацију о независности је написао Џорџ Вашингтон.                 _____

в)   Чланови Другог намесништва у Србији 1868-1872 били су Јован Ристић, Јован Грујић и 
Миливоје Блазнавац.   _____

г)   И. Гарашанин је преузео идеје пољског политичара Франтишеха Заха у свом политичком 
спису Начертаније.    _____                                                                                       4 поена 

                            

10. Појмовима са леве стране придружи објашњења са десне, тако што ћеш испред појма уписати 
слово које одговара тумачењу.

_____  АУТОКРАТИЈА

_____  АБОЛИЦИОНИЗАМ

_____  ИНФЛАЦИЈА

_____  ПЛЕБИСЦИТ



А) Опадање вредности новца.

Б)  Изјашњавање народа о одређеном питању путем општег гласања.

В) Неограничена лична владавина владара, самовлашће.

Г) Залагање за укидање ропства.

                                                                                                                                                         4 поена

11. Допуни реченице.

Пораз у рату са Пијемонтом 1859. године приморао је хабзбуршке власти , које су страховале од 
нових националних потреса, на помирљиву политику према Мађарима. Зато је 1860. године 
укинуто ___________________________________, чија је територија припојена Угарској. Срби су 
своје незадовољство овом одлуком изразили на __________________________ одржаном 
априла_________ године у ________________________.                           4 поена     

12. Како се називао савез који су на Бечком конгресу 1815.  формирали владари Русије, Пруске и 
Хабзбуршке монархије?

 ___________________________________________________                                    1 поен

13. Заокружи тачан одговор. 

Цар који је 1861. године укинуо феудалне односе у Русији звао се:

а) Александар I

б) Никола I

в) Петар I

г) Александар II

д) Николај II                                                                                                                           1 поен

                                                                                   

14. Заокружи тачан одговор.

Миленко Стојковић је уз дозволу босанског везира Бећир -паше погубио четворицу дахија 1804.:

а) На Дубљу

б) На Ади Кале

в) На Ади Циганлији                                                                                                                1  поен

15. Заокружи тачан одговор.

Српско учено друштво је основано у Београду 1864. године и било је претеча :

а) Друштва српске словесности

б) Матице српске

в) Београдског универзитета

г) Спрске краљевске академије                                                                                                      1  поен



16. Поређај хронолошким редом бројевима од 1 до 5 следеће догађаје:

_____  Ичков мир

_____  Џорџ Вашингтон изабран за првог председника САД

_____ Битка код Солферина 

_____  Омер-паша Латас слама отпор босанског беговата

_____ Битка народа код Лајпцига                                                                                5 поена

17. Допуни следеће реченице.

Битке код Гетизбурга и Виксбурга представљале су прекретницу у Грађанском рату у САД и донеле су
победу________. Упркос томе, борбе су настављене све до пролећа __________ године када је, након 
више узастопних пораза јужњачке војске, генерал_________ потписао капитулацију.       3 поена

18. „Боже мили! Чуда великога!
Кад се ћаше по земљи Србији,
По Србији земљи да преврне
И да друга постане судија, 
Ту кнезови нису ради кавзи, 
Нит су ради Турци изјелице, 
Ал` је рада сиротиња раја, 
Која глоба давати не може,
Ни трпити турскога зулума;“

Из које епске песме је овај одломак?

_________________________________________________________________          1 поен

19. Наведи које је године у Црној Гори укинуто гувернадурство?

_____________________________________________________                                  1 поен

20. Пажљиво прочитај текст, а потом одговори на питања која се налазе испод њега на следећој 
страни.

    Био је један од најзначајнијих историчара 19. века. Бавио се историјом европских држава у 
новом веку. О томе је написао бројне књиге. У једном од својих првих дела Историја романских и 
германских народа формулисао је начело објективности историјског истраживања изражено у 
максими „писати историју како је заиста било“. Веома брзо је стекао мноштво следбеника у 
Европи, што га је начинило једним од оснивача модерне историографије.  Бавио се и историјом 
Балкана, посебно историјом Срба почетком 19. века.

1. О ком немачком историчару говори овај текст? _____________________________________

2. Како се зове књига овог историчара која говори о Првом и Другом српском устанку  
објављена 1829. године? ___________________________________________________    2 поена


