
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
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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 29 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. Допуни реченице

Удружења занатлија зову се ____________. Сваки мајстор имао је помоћнике 
_________________________________.

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

а) сабор у Клермону_______________

б) нормандијски војвода Виљем постао енглески краљ_________

в) одржана прва скупштина сталежа_____________

г) почетак стогодишњег рата__________________

3. Које области није освојио Филип II Август (заокружи слово испред одговора)

а) Нормандија    б) Мен    в) Поату    г) Анжу   д) Шампања     ђ) Фландрија

4. Допуни реченице:

Филип IV Лепи први је сазвао ___________________________ године _______. За њега је 
везано ропство папа у граду _________________ 

5. Први универзитет у Европи је основан у (наведи име града)____________, први словенски 
универзитет основан је у Прагу године____________.

6. Оснивач фрањевачког реда је био ____________________, фрањевци су постали монашки 
ред године_________.

7. Други крсташки рат од ________ до _________г. покренут је због пада у муслиманске руке 
државе под именом __________________________

8. Уз помоћ млетачког дужда Стефан Немањић крунисао се за _______________, његова 
задужбина је била манастир _______________, док је задужбина Стефана Немање био 
манастир _______________________



9. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их редним бројевима (1 за најстарији) 

            ________ дoбијање аутокефалности српске архиепископије

            ________ битка на Морави

            ________ крунисање Стефана Немањића за краља

            ________ битка код Велбужда

            ________ крунисање Тврта I за краља

10. Заокружи владаре који су имали титулу великог жупана

а) Тихомир    б) Радослав    в) Мирослав    г) Стефан Немања    д) Стефан Немањић

Допуни следеће реченице

11. Битка на Марици одиграла се _______ г, а живот су изгубила браћа Мрњавчевић, краљ 
__________ и деспот_________

12. Средиште Српске патријаршије од њеног настанка _________г. било је у манастиру 
_____________________________ 

13. За време Немањића Србија је била краљевина од __________ до ________ (наведи године)

14. Наведи српске средњовековне владаре који су били ожењени византијским 
принцезама_________________________________________

15. Ако је исказ тачан заокружи слово Т, а ако је нетачан слово Н

а) рударство у Србији почиње да се развија од средине XIV в.             Т     Н

б) Душан се 1346 г.  у Призрену крунисао  за цара                                 Т     Н

в) у бици код Велбужда погинуо је византијски цар                              Т     Н

г) српска црква је стекла аутокефалност  1219 г.                                    Т     Н

16. Наведи обласне господаре у средњовековној Босни крајем XIV в

______________________________________________________________ 

17. Константин Филозоф је написао Житије деспота Стефана Лазаревића (заокружи слово Т 
ако је тврдња тачна или слово Н ако није тачна)

                             Т                            Н



18. Најзначајнији споменици рашке школе су манастири (заокружи слово испред тачног 
одговора)

а) Студеница    б) Грачаница    в) Манасија    г) Сопоћани    д) Градац

19. Попуни празна места у тексту

Стефан Лазаревић учествује као турски вазал у бици код _________. На повратку у Србију 
сврћа у Цариград и од цара добија титулу____________. Његов наследник _____________ 
гради нову престоницу град ____________.

20. На линији поред догађаја упиши годину када се одиграо

- пад Византије____________

- први пад деспотовине ________

- Стефан Вукчић узима титулу „херцег од светог Саве“_________

- Мехмед II осваја Смедерево____________

- битка код Ангоре_____________

21. На основу података прецизирајте о ком византијском владару  владару се ради 
_____________________________________________

- 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 

22. Допуни текст

Цар Ираклије влада од ______ до_____, на простору Мале Азије створио је округе 
назване______________, војници који су добијали земљишне поседе називали су 
се___________.

23. Објасни појмове

бенефицијум_____________________________________________________ 

алод___________________________________________________________

инвеститура____________________________________________________

релиф_________________________________________________________ 



24. Крај имена владара упиши земљу којом је владао:

Пипин Мали __________________________ 

Алфред Велики ______________________________

Стефан I ____________________________________ 

Хенрих I Птичар _____________________________________ 

25. Повежи годину са догађајем

1291.                        Урош I поражен и заробљен од Мађара    

1268 .                       битка код Пантина

1150.                        жупан Урош II поражен на Тари

1168.                        Драгутин и Милутин освајају Браничево и Кучево 

26. Допуни реченицу

Твртко се у јесен _______ г. крунисао ѕа краља у Милешеви, његова званична титула гласила 
је ___________________________________________ 

__________________________________________________________________, пред крај своје 
владавине Твртко се потписивао као краљ_____________________________________________

_________________________________________________________ 

27. Допуни реченцу

Законик цара Душана донет је на државном сабору одржаном у Скопљу 
____________________(датум и година), допуњен је _________ године, тако да садржи 
укупно________члан. Целокупан Душанов законик имао је два византијска правна зборника 
која?___________________________________ 

28. Поред понуђених имена допишите њихова књижевна дела:

Стефан Првовенчани____________________________________________ 

Доментијан____________________________________________________ 

Теодосије_____________________________________________________

Архиепископ Данило II _________________________________________

29. Допуни реченицу

Рат двеју ружа водио се између породица_______________ и __________. Одлучујућа битка 
вођена је код ____________, после које престо преузима династија ___________ 


