
Република Сърбия

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ТЕСТ ПО
ИСТОРИЯ
НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
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НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Всяка задача носи максимум 1 точка.

Редно
число на
задачата

Рeшение

1. Десето,10, X / деветнадесети, 19, XIX 

2.  през новия век

3.  ръчен начин на производство

4.  Сръбско деспотство

5.  по времето на Милан Обренович

6.  Велико преселение на народите

7.  Австро-Унгарска монархия

8.  начало на Първото сръбско въстание

9.  „Кралското правителство на Сърбия не отговорило по подобаващ начин на нотата от 
23 юли 1914 година, предадена   му от австро-унгарския посланик в Белград. Затова 
правителството на Австро-Унгария било принудено да се опре на силата на оръжието, 
за да запази своите интереси. От този момент тя се намира в положение на война със 
Сърбия’’. 

10. Виенска 
война

Наполеонови 
войни

Виенски 
конгрес

Начало на първото сръбско 
въстание   

Начало на второто сръбско 
въстание   

Първо голямо сръбско 
преселение   

Второ голямо сръбско 
преселение   

11. начало на 
Първата 

световна война
Младотурска 
революция

краят на Първата 
световна война

Анексионна криза   
Сараевски атентат   
пробив на Солунския фронт   
Майски преврат   

12.  сръбската държава получила статут на кралство

13.  Сръбската православна църква

14.  унищожаване на обществената собственост и паметниците на културата
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15.  извършване на насилие над сръбския народ

16.  „Това се случи при река Марица. Голям брой от неверниците се свлякоха в реката. Издавиха 
се. Малко от тези неверници се спасиха. Който и да преминеше, беше убит. Някои ги стигаха 
по пътя и ги унищожаваха. Сега това място се нарича Сръбска Погибля. Когато с Божията 
помощ неверниците бяха разбити, те си отидоха.”

17. 1815 годинa

18.  1815 годинa

19.  защото основните човешки права за първи път са залегнали в Декларация за правата 
на човека и гражданина.

20.  нарушаване на държавните и църковните порядки и обичаи


