
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, 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 задатка. 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 бројевима од 1 до 5 према хронолошком реду.

____  Нантски едикт

____  Крај Магеланове експедиције

____  Јохан Гутенберг открио технику штампања

____  Вартоломејска ноћ

____  Битка код Лепанта                                                                                 5 поена

2. Повежи стрелицама ствараоце са њиховим делима.
1. Мигел Сервантес                                             а) Четири јахача апокалипсе
2. Николо Макијавели                                       б) Дон Кихот
3. Сан летње ноћи                                               в) Вилијам Шекспир
4. Албрехт Дирер                                                 г) Владалац                     4 поена

3. Заокружи слово испред тачног одговора.

Филозофски правац који је тежио да докаже са су верске истине у исто време и 
нужне истине разума којима се потврђују основне верске догме садржане у Библији 
назива се: 

а) Схоластика

б) Рационализам

в) Просветитељство

г) Епикурејство                                                                                                         1 поен

4. Објасни шта је меркантилизам.

________________________________________________________________   1 поен



5. Заокружи слово испред тачног одговора.

Присталица мистичног учења о исламу који се одликује инсистирањем на аскези, 
спознаји „духовне истине“ и јединству са Алахом као крајњим циљем сваког 
појединца назива се:

а) Зимија

б) Муселим

в) Дервиш                                                                                                    1 поен

      6.   Наведи тачне године испред датих догађаја.

_____________  Велики бечки рат 

_____________  Рат за аустријско наслеђе

_____________  Тридесетогодишњи рат

_____________  Habeas corpus act                                                             4  поена

7. Попуни табелу.

Година Личност Догађај
1629. Алески едикт
1713. Прагматична санкција

                                                                                                                                2  поена

8. Поред датума и године  напиши тачан догађај везан за  Француску 
револуцију.

14.07.1789. године ____________________________________________

04.08.1789. године ____________________________________________

26.08.1789. године ____________________________________________

31.05.1793. године ____________________________________________                   4  поена



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

а) Девширма је била врста пореза који су плаћале спахије у Османском царству. 
_____

б) Царица Марија Терезија је Србима издала Statuta Valachorum 1730. године.  _____

в) За време владавине владике Петра I Петровића донети су Кривични закон и 
одлука о стварању Суда у Црној Гори.  _____

г) Краљевина Србија је трајала од 1718. до 1739. године . _____                         4  поена

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

_____ ФИЛХЕЛЕНИЗАМ

_____ ПУРИТАНЦИ

_____ ПРЕЗВИТЕРИЈАНЦИ

_____ ЛИБЕРАЛИЗАМ

А) Идеологија која сматра заштиту личних слобода основном сврхом постојања 
државе.

Б) Присталице црквеног уређења који не признау црквену хијерархију, већ хоће да 
црквом само управљају свештеници.                                      

В) Пријатељство, љубав према Грцима.

Г) Енглески протестанти који су тежили уклањању свих католичких обреда из 
Англиканске цркве                                                                                                    4  поена

11. Допуни реченице.

Рат је избио 1870. године. Пруска војска је победила француску у бици код 
___________ 1. 09. 1870. године и потом је ушла у дворац _________. Ту је 18.01. 1871. 
______________ проглашен за цара и основан је _____________________ .     4 поена



12. Заокружи тачан одговор.

Прва већа победа српских устаника у Првом српском устанку 1804. била је битка:

а) На Мишару 

б) На Делиграду 

в) На Дрлупи

г) Код Варварина                                                                                    1  поен

13. Заокружи тачан одговор. 

Везир Београдског пашалука од 1813-1815. године био је:

а) Марашли-Али паша

б) Хаџи Мустафа - паша

в) Сулејман паша Скопљак                                                                                   1  поен

14. Заокружи тачан одговор.

Аутор Сретењског устава из 1835. године био је:

а) Димитрије Давидовић

б) Аврам Петронијевић

в) Илија Гарашанин                                                                                            1  поен

15. Заокружи тачан одговор

Источно питање представља:

а) Назив за устанке и ратове 1875-1878. године између Турске, балканских земаља
и Русије.

б) Велике промене у економији које су у 19. веку захватиле Европу.

в) Питање опстанка Османског царства у Европи .                                               1  
поен



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

_____  Оснивање Друштва српске словесности

_____  Доношење Грађанског законика у Кнежевини Србији

_____  Инцидент на Чукур чесми

_____  „Турски устав”

_____  Једренски мир                                                                                                     5 поена

17. Допуни следећу реченицу.

Грађански рат у САД ___________ године био је последице непомирљивих 
супротности између____________ Севара и _____________ Југа.                    3 поена

18. Наведи ко је био оснивач организације Млада Италија 1831. године.

_________________________________________________________________      1  поен

19. Наведи са којим се мађарским политичарем састао кнез Михаило 
Обреновић у Иванки 25.08.1867. године?

_____________________________________________________                                  1  поен

20. Попуни табелу одлукама Санстефанског мира из 1878. године за наведене 
територије.

ТЕРИТОРИЈА ОДЛУКА САНСТЕФАНСКОГ МИРА
БУГАРСКА

РУМУНИЈА

                                                                                                                                           2  поена


