
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 8. 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 25 задатка. 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. 
СРЕЋНО!

1. Oбјасни појмове:

праисторија_______________________________________________________________ 

археологија______________________________________________________________ 

фалеристика_______________________________________________________________

ера_______________________________________________________________________

2. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту

Стари  Египћани  су  време  рачунали  према  ________________________,  Јевреји  су  године
бројали од настанка света који је био ____________________, у средњовековној Србији године
су рачунали од __________________________. 

3. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту

Прелазак  са  номадског  на  земљораднички  и  седелачки  начин  живота  десио  се  у
______________________________ 

4. Наведи праисторијска налазишта на тлу данашње Србије _____________________________

_________________________________________________________________________________

5. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту

Наведи државе које данас постоје на подручју Блиског истока односно на простору првих
цивилизација _________________________________________________________________

6. Заокружи слово испред имена народа који не припадају групи семитских народа

а) Акађани       б) Халдејци     в) Персијанци     г) Хетити     д) Аморити

7. Прочитај пажљиво текст а затим одговори на питања

Овог владара према легенди је родила жена (око 2350 г.п.н.е.) која је била или чаробница или
демон. У младости је био пехарник краља града Киша. Верујући да ужива наклоност бога
Инане краљ је покушао да га убије али је он успео да побегне. Са својим следбеницима оснива
град који постаје  његова престоница.  У својим освајањима је стигао до Персијског залива
опрао је мач у мору, као знак да влада читавом земљом до мора.



О ком владару је реч_______________

У ком веку је живео и владао _____________

Себе је називао ________________________________

8. Прочитајте наведене реченице и попуните празна места у тексту 

Старо вавилонско царство осново је народ ___________________, најпознатији владар овог
цараства је био_______________, познат и по свом __________________

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

највећа равница у Грчкој је била Тесалија                                                               Т          Н

као северна граница Италије узимане су реке Арно и По                                      Т         Н

на рушевинама асирског царства настало је Ново вавилонско царство                Т         Н

 први египатски владар био је Менес ујединио је Египат 3500 г.п.н.е.                 Т         Н  

10. На основу података прецизирајте о којим се државама 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
_________________________

11. 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 Муваталијем II



12. На линији поред догађаја напишите годину када се тај догађај одиграо 

______битка код Саламине

______битка код рта Микале

______битка код Херонеје

______битка код Платеје 

13. 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 

14.  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_____________________ 

15. Објасни појмове 

преторијанци___________________________________________________________ 

спартијати_____________________________________________________________ 

гладијатори____________________________________________________________ 

олигархија __________________________________________________________ 

16.  Највеће  грађевине  у  старом  Египту  су  __________________,  изграђене  су  у  време
__________ династије,  у  тренутку  изградње  највиша  је  била  _______________________.  У
Месопотамији сличне грађевине су називане_________________

17. 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 

Пантеон у Риму је најважније дело подигнуто у доба републике                 Т                  Н 

тријумфалну капију је исто што и Славолук                                                    Т                  Н 

Колосеум је изградио римски цар Трајан                                                         Т                  Н



18. Објасни појмове:

центурије_______________________________________________________________

манипуле_______________________________________________________________

кохорте_________________________________________________________________

19.  Ова  краљица  је  владала  државом  око  двадесет  година.  Прво  је  била  регенткиња
малолетног  владара  а  затим  је  владала  самостално.  Постављала  је  чиновнике,  склапала
међудржавне уговоре, подигла велики храм мртвих у близини Тебе и наредила два велика
војна похода, у Африци и Азији. Њено име је _____________________________

20. Објасни појмове:

јерес – јеретици ______________________________________________________________ 

аријанци____________________________________________________________________ 

јеванђеља ____________________________________________________________________

Десет заповести________________________________________________________________ 

21. Позориште је код Грка настало из светковина приређиваних у част ____________________ 

_________________________________________________________________________________

22. Прво фонетско писмо створили су _____________, из њега су се касније развила друга
писма старог века попут ______________________________________ 

23.  Као  симбол  своје  вере  хришћани  су  користили  крст  и  знак  рибе,  наведи  остале
симболе____________________________________________________________

24. Најстарији извор римског права је ____________________________.

25. Поред назива науке напиши име античког научника доји је допринео њеном развоју 

физика_______________________                   

зоологија_____________________ 

медицина_____________________                     

геометрија____________________


