Шифра ученика:
Укупан број бодова:
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2019/2020. година

ТЕСТ

ИСТОРИЈА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ИЗ
ИСТОРИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА РАД
Тест који треба да решиш има 12 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
Сваки задатак вреди 10 поена.
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
У квадрат који се налази са десне стране задатка немој ништа уписивати, то је простор
у који се уписује број бодова.
На овој и последњој страни немој ништа уписивати.
Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да користиш
графитну оловку и гумицу.
• Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који
су прецртавани.
• Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.
•
•
•
•
•
•
•

Желимо ти много успеха на пријемном испиту!

* Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати без претходне сагласности
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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1.

Одреди којој деценији и веку припада година када се одиграо Четврти крсташки рат.
Одговарајућу деценију и век напиши римским бројевима.

Четврти крсташки рат одиграо се у _________ деценији _______ века.

2.

Која од наведених дефиниција описује појам противреформација?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) идеје политичких странaка које не желе промене у друштву
б) економски систем који се противи већим правима радника
в) уметнички правац супротан хуманизму и ренесанси
г) покрет Kатоличке цркве којим се супротставила протестантском учењу

3.

На шта се односи појам „унијаћење”?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) припајање Српске цркве Цариградској патријаршији
б) прелазак хришћана у ислам у Османском царству
в) превођење православног становништва у католичанство
г) стварање уније државе и цркве

4.

Који од наведених ратова се одиграо у III веку пре нове ере?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Грчко-персијски
б) Други пунски
в) Пелопонески
г) Кандијски

5.

У којој је бици током Првог српског устанка погинуо војвода Стеван Синђелић?
Војвода Стеван Синђелић погинуо је у бици на ___________.
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6.

Наведи име и презиме аутора текста Сретењског устава из 1835. године.
Аутор овог устава је _______________________.

7.

На који начин су историјске прилике у Византијском царству утицале на насељавање Јужних
Словена на Балканско полуострво средином VI века?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Јужни Словени су искористили неприлике изазване грађанским ратом у Византији.
б) Византија није могла успешно да брани све границе великог царства, нарочито на Дунаву.
в) Признавање слободног исповедања хришћанства ослабило је Византијско царство.
г) Византија је подстакла досељавање Словена како би заједно ратовали против Арабљана.

8.

Зашто се Русија 1917. године повукла из Првог светског рата?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) силе Антанте су потписале капитулацију
б) САД улазе у рат на страни сила Антанте
в) отворен је Солунски фронт
г) промењена је власт у Русији након револуционарних дешавања

9.

Прочитај дати одломак и одговори на питање.

„808. година
		
Била је врло блага зима... пошто прослави свети Ускрс, цар се врати у Ахен.
809. година
		
Флота упућена из Цариграда, пристаде прво у Далмацији, а затим у Венецији.”
Којој врсти писаних историјских извора припада наведени одломак?
Наведени одломак припада ________________.
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10.

Прочитај одломак из епске народне песме „Пропаст царства српскога” у коме се говори о
Косовској бици и одговори на питање.
„У Лазе је силни Србаљ био,
Седамдесет и седам иљада
Па разгоне по Косову Турке, ...
Тад би Лаза надвладао Турке,
Бог убио Вука Бранковића!
Он издаде таста на Косову,
Тада Лазу надвладаше Турци,
И погибе српски кнез Лазаре
И његова сва изгибе војска...”
За коју тему истраживања се може искористити овај извор?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) утврђивање тачног броја учесника битке
б) узрок Косовске битке
в) народно усмено предање о Косовском боју
г) историјску улогу Вука Бранковића у бици

11.

Пажљиво прочитај одломак из историјског извора и одреди догађај о коме је реч и годину
када се одиграо.
„Тога пролећа патријарх Арсеније Црнојевић (Чарнојевић)из Пећи даде се бегу уз Дунав...
И би нам (Србима) пут хода четрдесет дана; и дођосмо граду Будиму; и више Будима се
уселисмо у место звано Сент Андреја.”
Догађај: _______________________
Година: ___________
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12.

Прочитај дати текст и одговори на питање.
„Цар Мурат II, чувши тада и сазнавши да је истина (да је умро Стефан Лазаревић) дође
убрзо са својом војском... и нападне Крушевац који узеше у борби. И пошто се народ који је
био у њему устремио (да бежи) из града, предадоше се и други градови.”
Одреди век (столеће) у коме је настао текст који је написао савременик догађаја које
описује.

Текст је настао у ______ веку.

Напомена: Ученици НЕ попуњавају ову страну!
Комисија:

1. _________________________________
2. _________________________________

3. _________________________________

Контролор:

4. _________________________________

Школа
Место
Презиме и име ученика

