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1. Заједнице засноване на крвном сродству развиле су се у периоду: 

  

    а. палеолита  

б. неолита  

в. мезолита 

 

2. Старо Вавилонско царство формирали су: 

 

а. Аморити 

б. Сумерци 

в. Акађани  

 

3. Године 1730. пре н.е. египатска држава је пала под власт: 

 

     а. Асираца 

     б. Персијанаца 

     в. Хикса 

 

4. Који персијски цар није успео у покушају да освоји Грке: 

 

     а. Дарије 

     б. Кир 

     в. Камбиз 

 

5. Народна скупштина у Спарти називала се: 

  

     а. еклесија 

      б. апела 

     в. ефора 

 

6. Делски савез је прерастао у Атински поморски савез: 

 

а. 454 год. пре н.е. 

б. 478 год. пре н.е 

в. 444 год. пре н.е. 

 

7. Током Другог пунског рата (218-201. год. пре н.е.) Римљани су ратовали и 

против: 

 

а. Илира 

б. Македонаца 

в. Селеукида 
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8. Побуну у римској провинцији Јудеји 66. год. н.е. угушио је: 

 

а. Веспазијан 

б. Каракала 

в. Тит 

 

 

9.  Који франачки владар је поставио темеље папској држави 756. године: 

 

 а. Карло Мартел 

 б. Пипин Мали  

  в. Карло Велики 

 

10.  Енглески парламент је први пут сазван за време Едварда I: 
  

а. 1215. године 

 б. 1265. године 

  в. 1308. године 
 

11.  На чело последњег крсташког похода у 13. веку налазио се: 

 

 а. Филип II Август 

 б. Филип IV Лепи 

 в. Луј IX Свети 

  

12.  Текст познат као Спис о народима или О управљању царством  написао је: 

 

а. Јустинијан  

б. Константин VII Порфирогенит 

в. Климент 

 

13. Познајући границе Травуније у раном средњем веку избаците уљеза: 

 

 а. Захумље 

 б. Србија 

 в. Неретвљанска кнежевина 

 

14. При крају владавине цара Манојла I Комнена велики жупан у Србији је био: 

 

а. Тихомир 

б. Стефан Немања 

в. Стефан Првовенчани 
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15.  У средњовековној Србији пољопривредом су се углавном бавили: 

 

 а. меропси 

 б. мирски људи 

 в. пронијари 

 

16. Део статута Новог Брда је саставни део једног правног споменика. Којег? 

 

       а. Номоканона 

       б. Рударског законика 

       в. Душановог законика 

 

17.  Стефан Вукчић Косача се прогласио за „херцега од Светог Саве“: 

 

 а. 1448. године 

       б. 1463. године 

       в. 1466. године 

 

18. Право заштите хришћана у Турској Русија је добила: 

 

         а. Кучук-Кајнарџијским миром 

         б. Грчким пројектом 

         в. Београдским миром 

 

19.  Житије цара Душана написао је: 

 

         а. Патријарх Максим 

         б. Патријарх Пајсије 

         в. Арсеније III Црнојевић 

             

20.  Алески едикт милости издат је у Француској у време: 

 

         а. краљевог првог министра Кардинала Ришељеа 

         б. краљевог првог министра Жила Мазарена 

         в. министра финансија Колбера 

 

21.  Карпошев устунак у Македонији је избио у току аустро-турског рата: 

 

а. 1683-1699. године 

б. 1716-1718. године 

           в. 1736-1739. године 
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22.  Приватни посед у оквиру тимара називао се: 

 

а. Чибук 

б. Кулук 

в. Читлук 

 

23. „Нова Србија“ и „Славеносрбија“ су територије које су Срби 1751/2. године 

населили у: 

 

а. Јужној Угарској 

б. Русији 

в. Аустрији 

 

24. Руским трупама код Бородина 1812. године командовао је: 

 

а. Суворов 

б. Кутузов 

в. Паскијевич 

 

25. Мир  у Шенбруну 1809. године потписан је између: 

 

а. Француске и Пруске 

б. Француске и Енглеске 

в. Француске и Аустрије 

 

26. Једна од ових држава није приступила Светој алијанси: 

 

            а. Енглеска 

            б. Аустрија 

            в. Пруска 

 

27.  Јулску монархију збацила је с власти револуција из: 

 

            а. 1848. године 

            б. 1830. године 

    в. 1815. године 

 

28. Друга француска република је укинута: 

 

а. 1849. године 

б. 1850. године  

в. 1852. године 
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29.  Први већи сукоб између устаника и дахија  одиграо се: 

 

а. на Дрлупи 

б. на Руднику 

в. на Чокешини 

 

30. Правитељствујушчи совјет је основан: 

 

а. 1805. године 

б. 1806. године 

в. 1804. године 

 

31.  Турска је признала кнезу Милошу право наследства престола: 

 

а. Хатишерифом из 1829. године 

б. Хатишерифом из 1830. године 

в. Хатишерифом из 1833. године 

 

32.  Други балкански рат је завршен миром у: 

 

а. Букурешту 

б. Софији 

    в. Скопљу 

 

33.  Прва савезничка победа у Првом светском рату била је: 

 

а. Битка на Марни 

б. Колубарска битка 

в. Церска битка 

 

34. Оружану побуна у Србији у фебруару 1917. године под називом „Топлички 

устанак“ предводили су :_______________________________________ и 

_____________________________________________________ .(попуните празнине) 

 

 

35.  На предлог америчког председника Вудроа Вилсона у Паризу је 28. априла 

1919. год. основана следећа организација: 

 

а. Уједињене нације 

б. Мала Антанта 

в. Друштво народа 
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36. Колико је Балканских конференција на којима је учествовала Југославија у 

периоду од 1930. до 1933. године одржано: 

 

а. три 

б. пет 

   в. четири 

 

37. У августу 1935. године на политичку сцену Краљевине Југославије ступа нова 

политичка странка чији је творац био Милан Стојадиновић и која је носила 

име  _______________________________________________________________. 
(попуните празнину) 

 
 

38. Сукоб полиције и демонстраната против Конкордата који се је одиграо 19. јула 

1937. године познат је и под именом  ___________________________________. 
(попуните празнину) 

 

39. Техеранска конференција одржана је: 

 

а. 1941. године 

б. 1943. године 

в. 1944. године 

 

40. До распада СССР-а дошло је: 

 

а. 1989. године 

б. 1990. године 

в. 1991. године 
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КЉУЧ ЗА ТЕСТ ИСТОРИЈЕ 

 

1) б 

2) а 

3) в 

4) а 

5) б 

6) а 

7) б 

8) в 

9) б 

10)б 

11) в 

12) б 

13) в 

14) б 

15) а 

16) б 

17) а 

18) а 

19) б 

20) а 

21) а 

22) в 

23) б 

24) б 

25) в 

26) а 

27) а 

28) в 

29) а 

30) а 

31) б 

32) а 

33) в 

34)Коста Војиновић,  

Коста     Миловановић Пећанац 
35) в 

36) в 

37)Југословенска радикална 

 заједница 
38) Крвава литија 

39) б 

40) в 

 


