
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

64. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА,
ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, 22. MAJ 2022.

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 40 задатака. Погрешан одговор не доноси
ни позитивне ни негативне бодове.

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАЈ !!!

ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД САДРЖИ 40 ПИТАЊА

1. СВАКО ПИТАЊЕ ИМА ВИШЕ ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА

2. САМО ЈЕДАН ОДГОВОР ЈЕ ТАЧАН

3. СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР ВРЕДНУЈЕ СЕ СА ЈЕДНИМ ПОЕНОМ

4. ВРЕМЕ ИЗРАДЕ ТЕСТА ЈЕ 90 МИНУТА

7. УКОЛИКО ЈЕ ЗА НЕКО ПИТАЊЕ ЗАОКРУЖЕНО ДВА ИЛИ ВИШЕ ОДГОВОРА, 

ТО СЕ ПИТАЊЕ НЕЋЕ БОДОВАТИ, ТАКОЂЕ СЕ НЕЋЕ БОДОВАТИ ПИТАЊЕ БЕЗ 

НИЈЕДНОГ ОДГОВОРА.

ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШАН РАД !



1. Горњи и Доњи Египат ујединио је око 3000. године п. н. е:

а) Хамураби

б) Набукодоносор

в) Рамзес

г) Аменхотеп

д) Нармер (грчки Менес)

2. Верску реформу у 14. веку п. н. е. у Египту је спровео фараон:

а) Зосер

б) Менес

в) Аменофис IV (Ехнатон)

г) Псаметих

д) Кеопс

3. Од почетка 12. века п. н. е, Египат је био изложен нападима:

а) Персијанаца

б) Јевреја

в) Међана

г) Асираца

д) „Народа с мора“

4. У бици код Пелузија 525. године п. н. е, Египат је поражен и освојен од стране 
персијског цара:

а) Дарија

б) Ксеркса

в) Камбиза

г) Дарија III

д) Дарија II



5. Сумерско царство основано је:

а) 7350. године п. н. е.

б) 5850. године п. н. е.

в) 2350. године п. н. е.

г) 850. године п. н. е.

д) 350. године п. н. е.

6. Центар Асирског царства био је у граду:

а) Вавилону

б) Уруку

в) Уру

г) Лагашу

д) Ниниви

7. Свој врхунац Ново вавилонско царство достиже за време:

а) Асурбанипала

б) Хамурабија

в) Набукодоносора II

г) Тилгат-Пилесера III

д) Саргона

8. Језгро хетитске државе налазило се:

а) У Анадолији

б) У Месопотамији

в) У Палестини

г) На Арабијском полуострву

д) У Тракији



9. Становници Угарита, Библоса, Берита, Сидона и Тира се од 12. века п. н. е. називају:

а) Јевреји

б) Сиријци

в) Хетити

г) Асирци

д) Феничани

10. Медија је постала велика сила у 7. веку п. н. е. након победе над:

а) Сиријцима

б) Асирцима

в) Персијанцима

г) Египћанима

д) Јеврејима

11. Персијски цар који је поделио земљу на сатрапије зове се?

а) Камбиз II

б) Кир II

в) Дарије

г) Дарије III

д) Митридат

12. Стари завет преноси да је оснивач јеврејске религије био:

а) Јахве

б) Мојсије

в) Давид

г) Соломон

д) Голијат



13. Како се звао атински песник, филозоф и законодавац из 6. века п. н. е. који је 
успоставио демократско уређење у Атини?

а) Перикле

б) Дракон

в) Плутарх

г) Клистен

д) Солон

14. Сматра се да су спартијати у Спарти потомци:

а) Дораца

б) Ахајаца

в) Тројанаца

г) Еолаца

д) Македонаца

15. Колико краљева је управљало Спартом?

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

д) 5

16. Које године је основан Пелопонески савез?

а) 350. године п. н. е.

б) 450. године п. н. е.

в) 550. године п. н. е.

г) 650. године п. н. е.

д) 750. године п. н. е.



17. Јонски устанак почео је:

а) 900. године п. н. е.

б) 500. године п. н. е.

в) 300. године п. н. е.

г) 200. године п. н. е.

д) 100. године п. н. е.

18. Други грчко-персијски рат почео је:

а) 580. године п. н. е.

б) 480. године п. н. е.

в) 380. године п. н. е.

г) 280. године п. н. е.

д) 180. године п. н. е.

19. Након Ксерксовог повлачења у Азију, команда над персијском војском у Грчкој 
поверена је:

а) Темистоклу

б) Леониди

в) Мардонију

г) Дарију

д) Митридату

20. Делски, односно Атински поморски савез основан је:

а) 678. године п. н. е.

б) 578. године п. н. е.

в) 478. године п. н. е.

г) 378. године п. н. е.

д) 278. године п. н. е.



21. Теба је била на челу:

а) Етолског савеза

б) Ахајског савеза

в) Македонског савеза

г) Беотијског савеза

д) Тесалског савеза

22. Прва Александрова победа у рату са Персијом била је у бици:

а) Код Иса

б) Код Гаугамеле

в) Код Арбеле

г) На Гранику

д) Код Персеполиса

23. У ком граду се Александар прогласио за персијског цара?

а) Вавилону

б) Сузи

в) Персеполису

г) Екбатани

д) Опису

24. Након смрти Александра Великог (323. г. п. н. е), његови генерали су, међусобним 
ратовима, поделили државу коју је он створио. Како називамо те генерале?

а) дијадосима

б) епигонима

в) варварима

г) касандридима

д) филипикама



25. Римом су у почетку владали:

а) Умбри

б) Брути

в) Келти

г) Етрурци

д) Грци

26. Римљани су завладали целом Италијом након освајања Тарента:

а) 872. године п. н. е.

б) 572. године п. н. е.

в) 272. године п. н. е.

г) 72. године п. н. е.

д) 2. године п. н. е.

27. Социјалну кризу која је настала у Риму у II веку п. н. е. покушала су да реше браћа:

а) Манлији

б) Фабији

в) Грах

г) Пиктор

д) Помпеј

28. Вођа популара који се противио Корнелију Сули звао се:

а) Гај Марије

б) Марко Лициније Крас

в) Октавијан Август

г) Гај Јулије Цезар

д) Гнеј Помпеј



29. Први тријумвират (политички савез Цезара, Краса и Помпеја) створен је:

а) 160. године п. н. е.

б) 110. године п. н. е.

в) 90. године п. н. е.

г) 60. године п. н. е.

д) 4. године п. н. е.

30. Цезар је убијен у Сенату:

а) 144. године п. н. е.

б) 4. године п. н. е.

в) 64. године п. н. е.

г) 94. године п. н. е.

д) 44. године п. н. е.

31. Египат постао римска провинција 30. године п. н. е, након смрти:

а) Гаја Јулија Цезара

б) Клеопатре

в) Марка Аурелија

г) сина Клеопатре и Цезара – Цезариона

д) Октавијана Августа

32. Који римски цар је прогласио свог коња за сенатора?

а) Октавијан Август

б) Клаудије

в) Калигула

г) Тиберије

д) Нерон



33. Који римски цар је наводно запалио Рим како би добио инспирацију за писање епа 
о пожару Троје?

а) Нерон

б) Калигула

в) Клаудије

г) Тиберије

д) Марко Аурелије

34. На територији некадашње римске провинције Дакије, данас се налази:

а) Грчка

б) Турска

в) Хрватска

г) Румунија

д) Француска

35. Сви слободни људи у Римском царству добили су римско грађанско право едиктом 
цара:

а) Калигуле

б) Марка Антонија

в) Хадријана

г) Каракале

д) Диоклецијана

36. Римски цар Диоклецијан је увео систем:

а) тријархије

б) тетрархије

в) пентархије

г) хексархије

д) хептархије



37. Константинопољ је постао престоница Римског царства:

а) 330. године п. н. е.

б) 30. године п. н. е.

в) 113. године

г) 224. године

д) 330. године

38. Први васељенски сабор, 325. године, којим је председавао цар Константин, одржан 
је у:

а) Риму

б) Константинопољу

в) Јерусалиму

г) Никеји

д) Милану

39. Рим су 455. године опљачкали:

а) Остроготи

б) Вандали

в) Визиготи

г) Хуни

д) Франци

40. Граница између западног и источног дела Римског царства на Балкану налазила се 
на:

а) Сави

б) Дунаву

в) Врбасу

г) Дрини

д) Вардару


