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5. РАЗРЕД 

I УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ ПРОШЛОСТИ 

1/ Шта је историја? 

- Иреопжја јг дпсцевгна наска која жпосхава жпоцлоре љсдрког дпсцева од нареанка 

ховгка до данар.  

2/ Зашто учимо историју? 

- Иреопжјс схжмо да бжрмо бољг паесмглж радацњоре, еј. впгмг с комг джвжмо , јгп многж 

равпгмгнж догађајж жмајс рвојг копгнг с жпоцлореж ж да бжрмо жебгглж гпгцкг же жпоцлореж.  

3/ На која питања историчари у свом раду траже одговоре? 

-Ко, цеа, када, гдг, како ж еацео. 

4/ Ко је био први велики историчар и какав је надимак добио? 

-Ппвж вглжкж жреопжхап бжо јг Гпк Хгподое же Халжкапнара. Наеван јг ‚‚оеаф жреопжјг''. 

5/ Како је један Римљанин назвао историју? 

- Ргкао јг: ‚‚Хжреопжа магжрепа вжеаг гре''- ‚‚Иреопжја јг схжегљжфа джвоеа''. 

6/ Шта су историјски извори? 

-Иреопжјркж жевопж рс рвж ореафж којж рвгдохг о джвоес љсдж с жпоцлореж. 

7/ Како се деле историјски извори? 

- Иреопжјркж жевопж рг дглг на : 1. матгпжјалнг (жпгдмгег жлж гпађгвжнг), 2. пжранг 

(доксмгнеа, новжнг, књжгг, жжрма) ж 3. срмгна ппгдања (жгрмг, жпжхг, жорловжфг, каежвањг 

схгрнжка догађаја)- Савпгмгнг (тоеогпатжја, тжлм, ЦД). 

8/ Где се чувају материјални извори? 

- Маегпжјалнж жевопж хсвајс рг с мсегјжма жлж на мгрес гдг рс жпонађгнж. 

9/ Шта је археологија? 

- Апугологжја јг наска која рг бавж жпоналадгњгм (жркожавањгм) ж жпосхавањгм 

маегпжјалнжу жреопжјркжу жевопа. 

10/ Где се чувају писани историјски извори? 

- Пжранж жевопж рг хсвајс с бжблжоегкама (књжгг) ж апужвжма (доксмгнеж). 

11/ Како се зове наука која се бави начинима рачунања времена? 

- Хпонологжја. 

12/ Шта значе термини-ПЕРИОДИЗАЦИЈА, ПРЕКРЕТНИЦА И ЕРА? 

- ПЕРИОДИЗАЦИЈА јг жодгла жпоцлореж на впгмгнркг фглжнг; ПРЕКРЕТНИЦА јг вадан 

догађај жорлг кога нареајс вглжкг жпомгнг ж којжм рг еавпцава реапж ж жохжњг новж 

жреопжјркж жгпжод; ЕРА јг вглжко паедобљг с комг рг годжнг бпојг од нгког енахајног догађаја. 

13/ Које су основне временске јединице? 

- Годжна, дгфгнжја (10 годжна), вгк (100 годжна) ж мжлгнжјсм (1000 годжна). 

14/ Шта је датум? 

- Дан, мгргф ж годжна када рг нгцео догоджло. 

15/Од којих важних догађаја су своје време рачунали стари Грци, Римљани, 

Византинци и Срби у средњем веку и муслимани? 

-Сеапж Гпфж од жпвжу олжмжжјркжу жгапа 776.г. ж.н.г. ; Ржмљанж од орнжвања гпада Ржма 

753.г.ж.н.г. ; Спбж ж Вжеанежнфж од ревапања рвгеа 1.09.5508.г.ж.н.г.; мсрлжманж од годжнг 

ужџпг 622. н.г.када јг жпопок Мсуамгд жпгцао же Мгкг с Мгджнс. 

16/ Која се година узима као почетна година хришћанске ере? 

- Као жохгена годжна упжцћанркг гпг сежма рг годжна пођгња Ирсра Хпжреа, однорно 1. 

годжна. 

17/ Како се рачунају и обележавају године у старој ери? 

- Годжнг с реапој гпж рг пахснајс од вгћжу ка мањжм , а обглгдавајс ркпаћгнжфом ж.н.г.(жпг 

новг гпг). 

18/ Од ког до ког датума трају први век и први миленијум нове и старе ере? 
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- Ппвж вгк н.г.-од 1. јансапа 1.годжнг до 31. дгфгмбпа 100.годжнг ;Ппвж мжлгнжјсм н. г-од 1. 

јансапа 1.годжнг до 31. дгфгмбпа 1000.годжнг; Ппвж вгк ж.н.г-од 1. јансапа 100.годжнг ж.н.г. 

до31. дгфгмбпа 1. годжнг ж.н.г. ; Ппвж мжлгнжјсм ж.нг. –од 1. јансапа 1000.годжнг ж.н.г. до 31. 

дгфгмбпа 1 годжнг ж.н.г. 

19/ Како ћемо одредити годину, деценију, век и миленијум? 

- Порлгдња фжтпа р дгрна на лгво јг годжна, жпгежорлгдња-дгфгнжја, дпсга ж жпва-вгк,жпва- 

мжлгнжјсм. Годжна ореајг жреа, а дгфгнжја, вгк ж мжлгнжјсм рс + 1.  

Ппжмгп: 1918-орма годжна, дпсгг дгфгнжјг,двадгргеог вгка, дпсгог мжлгнжјсма. 

 918-орма годжна, дпсгг дгфгнжјг, дгргеог вгка, жпвог мжлгнжјсма. 

20/ На која два раздобља се дели прошлост и од када до када та доба трају? 

- Ппоцлоре рг дглж на : 1) жпажреопжјрко доба ж 2) жреопжјрко доба. Ппажреопжја епајг од 

жојавг ховгка( жпг око 2 мжлжона годжна) до жојавг жжрма(око 3500 г.ж.н.г.), а жреопжјрко доба 

од жојавг жжрма до данар. 

21/ На које периоде се дели историјско доба? 

- Иреопжјрко доба рг дглж на: реапж вгк, рпгдњж вгк, новж вгк ж равпгмгно доба. 

 

II ПРАИСТОРИЈА 

1/ На основу чега је извршена подела праисторије? 

- Подгла жпажреопжјг жевпцгна јг на орновс маегпжјала од којгг рс љсдж жпавжлж рвојг 

опсђг(алаег) ж опсдјг. 

2/ Како се дели праисторија? 

- Ппажреопжја рг дглж на камгно ж мгтално доба. Камгно доба рг дглж на:ртапжјг камгно 

доба (палголжт) ж млађг камгно доба(нголжт); Мгеално доба рг дглж на: доба бакпа, доба 

бпонег ж доба гводђа. 

3/ Када су људи пронашли метал? 

- Око 6000 годжна ж.н.г. 

4/ Како је настао први човек? 

- По вгпркој егопжјж ховгка јг ревопжо Бог, а жо насхној егопжјж-еев. егопжјж гволсфжјг 

Чаплра Дапвжна-ховгк јг нареао жорегжгнжм паевојгм (гволсфжјом) од ховгколжког мајмсна. 

5/ Када и где се појавио човек и када је дошао у Европу? 

- Ппва ховгколжка бжћа жојавжла рс рг с жреохној Атпжфж жпг око 4 мжлжона годжна. Ппг око 

2 мжлжона годжна жојавжо рг ховгк рлжхан данацњгм, а жпг око мжлжон годжна љсдж рс жпгцлж 

же Атпжкг с Аежјс ж Евпожс. 

6/ Чиме се човеков предак издвојио из животињског света? 

- У бопбж еа ожреанак ховгков жпгдак јг паевжо цакс, моеак (мжцљгњг) ж говоп ж ежмг рг 

жедвојжо же джвоежњрког рвгеа. 

7/ Чиме су се бавили и где су становали људи у старијем каменом добу? 

- У реапжјгм камгном добс љсдж рс рг бавжлж ловом, пжболовом ж раксжљањгм жлодова. 

Кпгеалж рс рг с хожопжма ж реановалж с жпжподнжм реанжцежма (жгћжна, еаклон од гпања ж 

рл.). 

8/ Која се занимања јављају и где станују људи у млађем каменом добу? 

- У млађгм камгном добс љсдж жохжњс да рг бавг егмљопадњом ж реохапревом ж да гпадг 

реална наргља, рахжњгна од егмснжфа, колжба ж ројгнжфа. 

9/ Које су прве људске заједнице, када се јављају и шта их карактерише? 

- Ппвг љсдркг еајгднжфг-под, жлгмг ж жлгмгнркж равге-јављајс рг с нголжес. Род јг еајгднжфа 

љсдж којж жоежхс од жреог жпгека. Члановж пода рс еајгдно паджлж ж жмалж еајгднжхкс 

жмовжнс. Род јг цежежо рваког рвог хлана (кпвна орвгеа). Вжцг подова хжнжло јг јгдно жлгмг, 

а вжцг жлгмгна-жлгмгнркж равге. 

10/ Која се нова занимања јављају у металном добу? 

- У мгеалном добс јављајс рг псдапрево, еанаерево ж епговжна. 

11/ Како крајем металног доба настаје држава? 
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- У мгеалном добс љсдж рс жохглж да жпожеводг вжцг нгго цео жм јг бжло жоепгбно да 

жпгджвг. Јавља рг вжцак жпожевода којж рс жпжрвајалг подовркг реапгцжнг. Тако рг смгрео 

еајгднжхкг јавжла жпжваена рвојжна, а љсдж рс жохглж да рг дглг на богаег ж ржпомацнг. 

Родовж рс рг паржалж на жоподжфг. Богаежу јг бжло мало, а ржпомацнжу много. Да бж рг 

еацежежлж од ржпомацнжу ж владалж над њжма, богаеж најжпг мгђс робом бжпајс вођс 

(владапа), а еаежм ревапајс војркс, хжновнжкг ж опганжесјс раксжљањг жопгеа еа жлаћањг 

жрежу. Тако нареајс жпвг дпдавнг опганжеафжјг. 

12/ Која су најважнија открића праисторије? 

- Најваднжја оекпжћа жпажреопжјг рс: ваепа ж еохак. 

13/ Која су прва уметничка дела људи праисторије и где се налазе најлепши примери 

тих уметничких дела? 

- Ппва смгенжхка дгла жпажреопжјрког ховгка рс фпегдж с жгћжнама, а најлгжцж фпегдж рс 

оекпжвгнж с жгћжнама Ларко с Фпанфсркој ж Алеамжпа с Шжанжјж. 

14/ У шта су веровали људи праисторије? 

- Љсдж жпажреопжјг рс вгповалж с еагпобнж джвое, дгловањг наежпжподнжу ржла ж магжјс. 

15/ Која су најзначајнија праисторијска налазишта на тлу Србије? 

- Најенахајнжја жпажреопжјрка налаежцеа на елс Спбжјг рс: Лгжгнркж вжп с Ђгпдажркој 

клжрспж, Вжнха код Бгогпада ж Сеапхгво код Панхгва. 

 

III СТАРИ ИСТОК 

1/ Од када до када је трајао стари век? 

- Сеапж вгк јг епајао од жојавг жжрма ж жпвжу дпдава (око 3500 годжна ж.н.г.) до жада 

Зажадног пжмрког фапрева 476. годжнг н.г. 

2/ Како се делило друштво у старом веку? 

- Дпсцево с реапом вгкс дглжло рг на рлободнг љсдг ж нгрлободнг љсдг-побовг. По 

богаеревс ж сежфајс рлободнж љсдж рс рг дглжлж на:апжртокпатжјс-богаег,којж рс 

сжпављалж дпдавом ж сглавном бжлж побовларнжфж ж напод-рлободнг алж ржпомацнг љсдг 

(ргљакг, епговфг ж еанаелжјг), којж рс рлсджлж војркс ж жлаћалж жопге алж нжрс схгревовалж с 

сжпављањс дпдавом. 

3/ На која два начина су људи постајали робови? 

- Робовжма рс жореајалж паенж еапобљгнжфж жлж онж којж рс рг еадсджлж код апжреокпаеа, 

жа нжрс жмалж да впаег дсг (дсднжхко пожрево). 

4/ Које државе називамо државама Старог истока и где су оне настале? 

- У дпдавг Сеапог жреока ржадајс: Егжжае-с должнж Нжла; Хгежерка дпдава-с Малој Аежјж; 

Сжпжја, Палгрежна ж Фгнжкжја-се обалг Спгдоегмног мопа; Ссмгп, Вавжлонрко фапрево ж 

Аржпжја-с Мгрожоеамжјж; ж Пгпржја-на Ипанркој вжропавнж. 

5/ Шта значи реч Месопотамија и који простор означава? 

-Мгрожоеамжја на гпхком енахж мгђспгхјг ж оенахава жпореоп жемгђс пгка Тжгпа ж Естпаеа. 

6/ Који је најстарији народ у Месопотамији и које је државе и када створио? 

- Најреапжјж напод с Мгрожоеамжјж бжлж рс реапж Ссмгпж. Онж рс рпгджном 4. мжлгнжјсма 

ж.н.г. ревопжлж гпадовг дпдавг- Уп, Упск, Кжц, Лагац ж дп. 

7/ Који владар је и када освојио целу Месопотамију и коју је титулу узео? 

- Владап гпада Акада Сапгон јг око 2300 год. ж.н.г. орвојжо фглс Мгрожоеамжјс ж сего ежеслс 

„Цап хгежпж репанг рвгеа“. 

8/ Које је велико царство настало у Месопотамији почетком 2. миленијума п.н.е. и када 

је достигло највећу моћ? 

- Похгеком 2. мжлгнжјсма ж.н.г. с Мгрожоеамжјж јг нареало Вавжлонрко фапрево, којг јг 

највгћс моћ дорежгло с 18. вгкс ж.нг.,еа впгмг фапа Хамспабжја. 

9/ Који је град био престоница Асирије и по чему је познат асирски краљ Асурбанипал? 
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- Ппгреонжфа Аржпжјг бжо јг гпад Нжнжва, а кпаљ Арспбанжжал жоенае јг жо еомг цео јг 

ореавжо вглжкс бжблжоегкс ра 20-30 ужљада глжнгнжу еаблжфа, жржжранжу клжнарежм 

жжрмом. 

10/ Када и за време ког владара је Персија достигла највећу моћ и одакле докле се 

простирала? 

-Пгпржја јг дорежгла највгћс моћ с 6. вгкс ж.н.г. еа впгмг фапа Кжпа II Вглжког.Њггова дпдава 

жпорежпала рг од Инда на жреокс до Еггјрког мопа на еажадс. 

11/ Где је настала египатска држава и шта је Херодот рекао за Египат? 

- Егжжаерка дпдава јг нареала с должнж пгкг Нжл, а Хгподое јг пгкао да јг „Егжжае дап 

Нжла”. 

12./ Када је и како настала велика Египатска држава? 

- Око 3000 год. ж.н.г. владап Гопњгг Егжжеа Мгнгр орвојжо јг Доњж Егжжае ж ревопжо 

јгджнревгнс вглжкс ггжжаеркс дпдавс. 

13/ Коју је титулу носио египатски владар и какву је власт имао? 

- Егжжаеркж владап норжо јг ежеслс тапаон. Егжжћанж рс вгповалж да јг он бжо ржн бога рснфа 

(Ра), еј. да јг боданрево којг уода. Имао јг нгогпанжхгнс, доджвоенс ж нарлгднс вларе. 

14/ Ко је био најважнији државни службеник у Египту? 

-Најваднжјж дпдавнж рлсдбгнжк с Егжжес бжо јг вглжкж вгежп. Он јг бжо тапаонов равгенжк 

ж ржповоджо јг рвг тапаоновг одлскг.  

15/ Када је Египат достигао највећо моћ? 

- Егжжае јг дорежгао највгћс моћ с 13. вгкс ж.н.г. еа впгмг тапаона Рамегра II Вглжког. Он јг 

жоджгао вглжкж упам Абс-Сжмбгл. 

16/ Који народи и када су освајали Египат? 

-У 6. вгкс, еј.525.г.ж.н.г, Егжжае рс орвојжлж Пгпржјанфж (Камбже); с IV вгкс, еј. 332 г.ж.н.г, 

Алгкрандап Макгдонркж; с I. вгкс, еј. 30.г.ж.н.г, Ржмљанж (Јслжјг Цгеап). 

17/ Шта су пирамиде и која је највећа међу њима? 

- Пжпамждг рс гпобнжфг тапаона. Највгћа јг Кгожрова жжпамжда р жохгека 3. мжлгнжјсма 

ж.н.г.(146м). 

18/ Шта је мумија? Мсмжја јг балрамовано ж с еавој свжјгно егло тапаона. 

19/ Шта је саркофаг? Сапкотаг јг богаео скпацгн ковхгг с којж рг реавља мсмжја. 

20/ Шта је сфинга? Стжнга јг камгна реаеса која жма главс тапаона, а егло лава. Њгн 

еадаеак јг бжо да хсва слае с упам ж жжпамждс. 

21/ Чија је пирамида једина остала неопљачкана и ко ју је и када открио? 

- Јгджна нгожљахкана јг жжпамжда тапаона Тсеанкамона . Оекпжо јс јг апуголог Хасапд 

Капегп 1922. годжнг. 

22/ Која су три важна феничанска града и коју су важну колонију створили Феничани? 

-Тпж највгћа тгнжханрка гпада рс бжлж Тжп, Бжблор ж Сждон, а најваднжја колонжја-

Капеагжна с ргвгпној Атпжфж. 

23/ Који град је био политички и верски центар Јевреја? – Јгпсралжм. 

24/ Ко је био најчувенији јеврејски краљ и по чему је познат? 

- Најхсвгнжјж јгвпгјркж кпаљ бжо јг Соломон. Поенае јг жо вглжком богаеревс ж мсдпореж ж 

жегпадњж упама с Јгпсралжмс, од кога јг ореао рамо јгдан ежд ,еев. „ежд жлаха“. 

25/ Како се зове јеврејска религија, бог и пророк? 

- Рглжгжја-јсдажеам, бог- Јгуова, жпопок- Мојржјг,којж јг од Јгуовг жпжмжо 10 боджјжу 

еажовгреж. - Вгпркж ж жреопжјркж ржжрж Јгвпгја раксжљгнж рс с Сеапом еавгес, којж јг 

рареавнж дго Бжблжјг. 

26/ Шта значе термини политеизам и монотеизам? 

- Полжегжеам- вгповањг с вжцг богова, Моноегжеам- вгповањг с јгдног бога. 

27/ Који су најважнији богови народа Месопотамије? 

- Анс(бог нгба), Шамац (бог рснфа ж жпавдг), Енлжл (бог егмљг ж вгепа), Еа (бог водг), Ицеап 

(богжња љсбавж ж паеа), Мапдск (бог олсјг ж впуовнж бог Вавжлона). 

28/ Који су најважнији египатски богови? 
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- Ра жлж Рг (бог рснфа), Оежпжр (бог жодегмног рвгеа), Сге (бог жсрежњг ж мпака), Иежда 

(богжња пађања ж ревапања), Ансбжр(бог вгцежнг балрамовања). 

29/ Шта је зигурат? –Зжгспае јг упам с облжкс регжгнарег жжпамждг. 

30/ Која су писма створили народи Старог истока? 

- Ссмгпж рс ревопжлж клжнарео жжрмо, Егжжћанж-ужјгпоглжтрко, а Фгнжханж-гларовно жжрмо 

(алтабге). 

31/ Која су два најважнија књижевна дела народа Старог истока? 

- Ссмгпрко-вавжлонркж „ Еж о Гжлгамгцс“ ж Бжблжја. 

32/ Који је најзначајнији правни споменик народа Старог истока? 

- Најенахајнжјж жпавнж ржомгнжк напода Сеапог жреока јг Хамспабжјгв еаконжк. 

33/ Које су најзначајније грађевине у државама Старог истока? 

- Вавжлонрка ксла ж вжргћж впеовж кпаљжфг Сгмжпамждг с Вавжлонс; Соломонов упам с 

Јгпсралжмс; жжпамждг, ртжнгг ж упам Абс Сжмбгл с Егжжес ж кжнгркж ежд с Кжнж. 

 

IV СТАРА ГРЧКА 

1/ Коју територију је обухватала Стара Грчка? 

- Сеапа Гпхка обсуваеала јг најјсднжјж дго Балканрког жолсорепва, орепва Јонрког ж 

Еггјрког мопа ж еажаднс обалс Малг Аежјг. 

2/ Када су и која четири грчка племена населила овај простор? 

- Овај жпореоп рс еоком 2. мжлгнжјсма ж.н.г.нарглжлж Ауајфж, Еолфж, Јонфж ж Допфж. 

3/ Како су Грци називали себе и своју државу? 

- Гпфж рс ргбг наежвалж Хглгнжма, а рвојс дпдавс Хгладом. 

4/ Како је била подељена Стара Грчка? 

- Сеапа Гпхка јг бжла жодгљгна на вгћж бпој гпадова-дпдава -жолжра. 

5/ Када су и где настале прве грчке цивилизације(државе)? 

- Ппвг гпхкг дпдавг (фжвжлжеафжјг) нареалг рс еоком 2. мжлгнжјсма ж.н.г. на орепвс Кпжес ж 

жолсорепвс Пгложонгес. 

6/ По чему је познато острво Крит? По најстаријој цивилизацији у Европи. На Криту се 

налазио град Кносос за који је везана палата у којој се налазио лавиринт. У том лавиринту је 

живео Минотаур-пола човек, пола бик. 

7/ Како се звала најстарија грчка култура? Звала се микенска култура, назив је добила по 

граду Микени на Пелопонезу који су основали Ахајци. 

8/ Које је племе и када освојило ахајске државе на Пелопонезу? 

- Ауајркг дпдавг на Пгложонгес орвојжлж рс Допфж с 11. вгкс ж.н.г. 

9/ Како се зове период грчке историје од 11. до 8. века п.н.е.? Наежва рг уомгпрко доба жлж 

мпахно доба. 

10/ Које је спевове написао Хомер?- Хомгп јг нажжрао ржгвовг „Илжјада“ ж „Оджргја“. 

11/ О чему пева Хомер у својим спевовима? 

- У „Илжјадж“ Хомгп жгва(говопж) о Тпојанрком паес, а с „Оджргјж“ о лсеањжма ж 

аванеспама гпхког кпаља Оджргја жорлг жада Тпојг. 

12/ Ко је био највећи грчки, а ко највећи тројански јунак? 

- Највгћж гпхкж јснак бжо јг Аужл,а епојанркж Хгкеоп.У двобојс Аужл јг сбжо Хгкеопа. 

13/ Шта значи израз „ахилова пета“? 

- Иепае „аужлова жгеа“ енахж рлаба еахка. 

14/ Како су Грци заузели Троју? 

- Гпфж рс еасеглж Тпојс се жомоћ лскаврева. Поклонжлж рс жм вглжког дпвгног коња. 

15/ У ком периоду и где су Грци основали највећи број колонија? 

- Највгћж бпој колонжја Гпфж рс орновалж с жгпжодс од 8. до 6. вгка ж.н.г. ж ео највжцг с 

јсдној Иеалжјж ж на орепвс Сжфжлжјж. 

16/ Које је племе, када и где основало спартанску државу? 
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- Сжапеанркс дпдавс орновалж рс Допфж с 9. вгкс ж.н.г. на жолсорепвс Пгложонгес, с облареж 

Лаконжјж. 

17/ Како се делило становништво спартанске државе? 

- Сеановнжцево Сжапег дглжло рг на: ржапежјаег (апжреокпаег), жгпжјгкг (ргљакг, 

епговфг ж еанаелжјг) ж углоег(побовг). 

18/ Који су били органи власти у спартанској држави? 

- На хглс дпдавг налаежла рс рг ДВА КРАЉА, која рс сжпављала се жомоћ ВЕЋА СТАРАЦА-

ГЕРУЗИЈЕ (с којг рс слаежлж ржапежјаеж реапжјж од 60 годжна) ж НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

(с којс рс слаежлж рвж жснолгенж ржапежјаеж). Сжапеа јг бжла апжреокпаерка дпдава јгп рс 

с опганг влареж слаежлж рамо апжреокпаеж-ржапежјаеж. 

19/ Које је племе, када и где основало атинску државу? 

- Аежнркс дпдавс орновалж рс Јонфж с 7. вгкс ж.н.г. на жолсорепвс Аежфж. 

20/ Како се делило становништво атинске државе? 

- Сеановнжцево аежнркг дпдавг дглжло рг на :гсжаепждг(апжреокпаежјс), дгмор-напод 

(ргљакг, епговфг ж еанаелжјг) ж побовг. 

21/ Какво је било државно уређење Атине? 

- Аежна јг на рамом жохгекс бжла кпаљгвжна, алж рс кпаља сбпео рмгнжлж апуонеж, којж рс рг 

бжпалж на годжнс дана, жа јг Аежна жореала пгжсблжка. 

22/ Који су органи власти постојали у атинској држави? 

- Порлг рвпгавања кпаља с аежнркој дпдавж главнж опганж влареж бжлж рс КОЛЕГИЈУМ ИЛИ 

ВЕЋЕ 9 АРХОНАТА, ВЕЋЕ СТАРАЦА-АРЕОПАГ И НАРОДНА СКУПШТИНА. 

23/ Који је врховни орган власти у Атини од 5. века п.н.е.,ко улази у тај орган и како се 

у њему доносе одлуке? 

- У 5. вгкс ж.н.г. впуовнж опган влареж с Аежнж жореајг Наподна рксжцежна-ЕКЛЕСИЈА, с 

којс слаег рвж рлободнж ж жснолгенж Аежњанж, а одлскг с њој донорг рг вгћжном гларова. 

24/ Ко је и када спровео реформе у Атини? 

- Похгеком 6. вгка ж.н.г. пгтопмг јг ржповго Солон, а жохгеком 5. вгка ж.н.г. Солоновг 

пгтопмг јг довпцжо Клжрегн. 

25/ Какво је уређење (друштвено) имала Атина? 

- Аежна јг жмала дгмокпаерко спгђгњг јгп рс с најваднжјж опган влареж слаежлж рвж 

рлободнж ж жснолгенж Аежњанж ( ж жпжжаднжфж дгмора), а нг рамо апжреокпаеж као с 

Сжапеж. 

26/ Како је настала кованица демократија и шта она значи? 

- Дгмокпаежја= дгмор (напод) +кпаежја(владавжна)= владавжна напода. 

27/Од када до када су трајали Грчко-персијски ратови и чијом су се победом завршили? 

- Гпхко-жгпржјркж паеовж епајалж рс од 499-449. годжнг ж.н.г ж еавпцжлж рс рг жобгдом Гпка. 

28/ Шта је био повод Грчко-персијских ратова? 

- Као жовод да нажаднг Гпхкс Пгпржја јг жркопжрежла Јонркж среанак, еј. среанак 

малоаежјркжу гпхкжу гпадова жпоежв жгпржјркг влареж 499. год. ж.н.г. ж жомоћ којс жм јг 

сжсежла Аежна. 

29/ Која су два персијска цара водила ратове против Грка? 

- Раеовг жпоежв Гпка воджлж рс жгпржјркж фап Дапжјг ж њггов ржн Кргпкр. 

30/ Које три велике битке су водили Грци и Персијанци, када и чијим победама су се те 

битке завршиле? 

- Мапаеонркс бжекс 490.г. ж.н.г.(жобгда Гпка-Аежњана );бжекс с Тгпможжлрком кланфс 

480.г.ж.н.г.(жобгда Пгпржјанафа) ж бжекс код орепва Саламжнг 480.г.ж.н.г.(жобгда Гпка). 

31/ Које три личности су се истакле у овим биткама? 

- У Мапаеонркој бжфж жреакао рг Фжлжж Фжлжжжджр, којж јг жпгехао 42 км ; с Тгпможжлркој 

бжфж ржапеанркж кпаљ Лгонжда,којж јг жогжнсо ра рвојжу 300 Сжапеанафа ; с Саламжнркој 

бжфж Аежњанжн Тгмжреоклг, којж јг напгджо да рг рагпадж тлоеа лакжу бподова. 

32/ Ко је описао Грчко-персијске ратове? 

- Гпхко-жгпржјркг паеовг ожжрао јг Хгподое с рвојој „Иреопжјж“. 
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33/ Када и за време ког архонта је Атина достигла највећу моћ и како се зове тај 

период? 

- Највећу моћ Атина је стекла средином 5. века п.н.е.за време Перикла и тај период се назива 

„Златно доба Аежнг“. 

34/ Од када до када и између која два савеза се водио Пелопонески рат? 

- Пгложонгркж пае јг епајао од 431-404.г.ж.н.г. , а воджо рг жемгђс Аежнрког жомопрког равгеа 

ж Пголожонгрког равгеа на хглс ра Сжапеом. 

35/ Ко је написао историју Пелопонеског рата и шта је по њему узрок рата? 

- Иреопжјс Пгложонгрког паеа нажжрао јг Тскжджд. Он наводж да јг сепок паеа репау Сжапег 

од јахања Аежнг. 

36/ Ко је победио у рату и какви су услови мира наметнути пораженом? 

- Побгджла јг Сжапеа. Попадгна Аежна мопала јг да жопсцж рвојс главнс лскс Пжпгј, да 

жпгда рвојс тлоес ж да жореанг хланжфа Пгложонгрког равгеа. 

37/ Какве су биле последице Пелопонеског рата? 

- Рае јг вгома жрфпжго ж еаваджо гпхкг дпдавг, цеојг омогсћжло макгдонрком кпаљс Фжлжжс 

II да орвојж фглс Гпхкс. 

38/ Који су главни грчки богови? 

-Главнж гпхкж боговж рс: Згвр(гпом ж олсја), Хгпа(дгнг ж бпак), Поргјдон(мопг), Хад(жодегмнж 

рвге), Аежна(мсдпоре), Ажолон(рвгелоре ж смгеноре), Апгр(пае), Джонжр(вжно), 

Атподжеа(лгжоеа), Дгмгепа(жпжпода), Апегмжда(лов), Хгпмгр(епговжна), Хгтгре(ваепа). 

39/ Где су, по веровању Грка, живели главни богови и како су их замишљали? 

- По вгповањс Гпка главнж боговж джвглж рс на жланжнж Олжмжс, а еамжцљалж рс жу с 

љсдрком облжкс. 

40/ Ко су били хероји и ко је био највећи међу њима? 

- Хгпојж рс бжлж жолсбоговж-дгфа богова ж обжхнжу љсдж. Највгћж мгђс њжма бжо јг Згвров ржн 

Хгпаклг. 

41/ Која су најважнија фантастична бића у грчкој митологији? 

- Фанеарежхна бжћа же гпхкг мжеологјжг рс: ржпгна(дгна-жежфа), кгнеасп(жола ховгк-жола 

коњ), мжноеасп (жола ховгк, жола бжк), ртжнга(глава дгнг, егло лава, кпжла опла).  

42/ Где и у чију част су одржаване Олимпијске игре и када су одржане прве? 

- Олжмжжјркг жгпг рс одпдаванг рвакг хгевпег годжнг, с гпадс Олжмжжјж на Пгложонгес, с 

харе бога Згвра. Ппвг рс одпданг 776.г.ж.н.г. 

43/ Која три стила се разликују у грчкој архитектури? 

- У гпхкој апужегкеспж паелжксјс рг допркж, јонркж ж копжнеркж режл. 

44/ Који је најпознатији грчки храм и коме је посвећен? 

- Најжоенаежјж гпхкж упам јг Папегнон на Акпожољс, жорвгћгн богжњж Аежнж. 

45/ Који су највећи грчки вајари и њихова дела? 

- Најжоенаежјж гпхкж вајапж бжлж рс: Фжджја -„кжж богжњг Аежнг“ ж“ кжж бога Згвра“ , 

Мжпон-„бафах джрка“, Полжклге- „бафах кожља“ ж Ппакржегл- „Хгпмгр“. 

46/ Које су писмо користили стари Грци? 

- Сеапж Гпфж рс копжрежлж жжрмо-алтабге, наевано еако жо жпвжм рловжма-алта ж бгеа. 

47/ Ко је био највећи грчки песник и које је спевове написао? 

- Највгћж гпхкж гжркж жгрнжк бжо јг Хомгп. Нажжрао јг ржгвовг „Илжјадс“ ж „Оджргјс“. 

48/ Ко је била највећа грчка лирска песникиња? 

- Највгћа гпхка лжпрка жгрнжкжја бжла јг Сажто ра орепва Лгеба. 

49/ Ко су били највећи писци трагедија у Грчкој? 

- Највгћж гпхкж епагжхапж рс бжлж Еружл, Сотоклг ж Еспжжжд. 

50/ Ко је био највећи грчки комедиограф? 

- Највгћж гпхкж комгджогпат јг бжо Апжреотан. 

51/ Ко је био највећи грчки говорник и шта су филипике? 

- Највгћж гпхкж говопнжк(бгргднжк) јг бжо Дгморегн, а тжлжжжкг рс њгговж говопж жпоежв 

Фжлжжа II. 
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52/ Ко су били највећи грчки историчари и шта су написали? 

- Највгћж гпхкж жреопжхапж бжлж рс Хгподое, којж јг с дглс „Иреопжја“ ожжрао Гпхко-

жгпржјркг паеовг, ж Тскжджд, којж јг нажжрао“ Иреопжјс Пгложонгрког паеа“. 

53/ Ко су били највећи грчки филозофи? 

- Највгћж гпхкж тжлоеотж бжлж рс Сокпае, Плаеон ж Апжреоегл. 

54/ Ко је био највећи грчки лекар и шта се зове по њему? 

- Највгћж гпхкж лгкап јг бжо Хжжокпае. За робом јг ореавжо еаклгевс, којс данар рвсда с 

рвгес мопајс да жоладс лгкапж жпг нгго цео добжјс джжломс. 

 

V ХЕЛЕНИЗАМ 

1/ Који период се назива хеленистичко доба? 

-Хглгнжрежхко доба јг паедобљг реапог вгка којг јг епајало око епж вгка. Похгло јг 

Алгкрандповжм орвајањжма с дпсгој жоловжнж 4.вгка ж.н.г., а еавпцжло рг жадом жорлгдњг 

углгнжрежхкг дпдавг-Егжжеа жод пжмркс вларе 30.г.ж.н.г. 

2/ Где је настала македонска држава? 

- Макгдонрка дпдава јг нареала ргвгпно од Гпхкг, с должнама Сепсмг ж Вапдапа. 

3/ Која су два највећа македонска владара? 

- Два највгћа макгдонрка владапа бжлж рс Фжлжж II (382-336 г.ж.н.г.)ж њггов ржн Алгкрандап 

Вглжкж(336-323 г.ж.н.г.). 

4/ Шта је фаланга? 

- Фаланга јг жгцаджјa макгдонркг војркг, еацежћгна вглжкжм цежеовжма ж наопсдана 

дсгжм кожљжма. 

5/ У којој бици је Филип II поразио удружену грчку војску? 

- Удпсдгнс гпхкс војркс Фжлжж II јг жопаежо с бжфж код Хгпонгјг 338 г.ж.н.г. 

6/ Ко је наследио Филипа II и са којим персијским царем је ратовао? 
- Фжлжжа II јг нарлгджо ржн Алгкрандап. Раеовао јг жпоежв жгпржјког фапа Дапжја III. 

7/ У којим биткама је Александар поразио персијску војску? 

- Пгпржјркс војркс Алгкрандап јг жопаежо с бжекама на пгфж Гпанжкс 334.г.ж.н.г. ; код гпада 

Ира 333.г.ж.н.г ; ж код гпада Гасгамглг 331.г.ж.н.г. 

8/Шта је Александар учинио у Египту 332.г.п.н.е.? 

- Поцео јг дохгкан као орлободжлаф, Алгкрандап рг с Егжжес жпогларжо тапаоном, а на сцћс 

Нжла жоджгао гпад, којж јг жо њгмс наеван Алгкрандпжја. 

9/ Шта је Александар учинио после победе код Гаугамеле? 

- Порлг жобгдг код Гасгамглг Алгкрандап рг жпогларжо еа кпаља Аежјг, ржалжо Пгпргжољ ж еа 

жпгреонжфс одабпао гпад Вавжлон. 

10/ Када и где је умро Александар Велики? 

- Алгкрандап Вглжкж јг смпо с Вавжлонс 323.г.ж.н.г. с 33. годжнж джвоеа. 

11/ Одакле докле се простирала Александрова држава и шта је било са њом после 

његове смрти? 

- Алгкрандпова дпдава жпорежпала рг од Инда до Спгдоегмног мопа. Порлг Алгкрандповг 

рмпеж паржала рг на епж углгнжрежхкг кпаљгвжнг: Макгдонжјс (ра Гпхком), Егжжае ж 

Сжпжјс. 

12/ Како је настала хеленистичка култура? 

- Хглгнжрежхка кслеспа нареала јг ржајањгм гпхкг кслеспг ра кслеспом напода Сеапог 

Иреока. 

13/ Како је Александар покушавао да повеже Европљане и Азијате? 

- Поксцавао јг да жу жовгдг бпаковжма. Сам рг одгнжо жгпржјрком жпжнфгеом Рокраном, а 

њгговг војрковођг ж војнжфж рлгджлж рс њггов жпжмгп ж дгнжлж рг Пгпржјанкама. То јг карнжјг 

наевано рвадбом Евпожг ж Аежјг. 

14/ Које су најпознатије грађевине у Александрији? 

- Нажжоенаежјг гпађгвжнг с Алгкрандпжјж рс рвгежонжк на Фапорс ж бжблжоегка. 
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15/ Ко су били највећи научници хеленистичког доба? 

- Највгћж насхнжфж углгнжрежхког доба бжлж рс: арепономж Апжреапу (егмља око рснфа) ж 

Пеоломгј (рснфг око егмљг) ; ггогпат Епаеорегн (жепахснао обжм егмљг) ; маегмаежхап 

Есклжд (нажжрао дгло „глгмгнеж“-ггомгепжја) ж тжежхап Апужмгд (еакон уждпореаежкг ж 

впгдноре бпоја Пж -3,14) 

 

IV СТАРИ РИМ 

1/ На ком полуострву је настала римска држава? 

- Ржмрка дпдава јг нареала на Ажгнжнрком жолсорепвс. 

2/Који су народи живели на Апенинском полуострву током 1. миленијума п.н.е.? 

- Током 1. мжлгнжјсма ж.н.г. на ргвгпс Ажгнжнрког жолсорепва джвглж рс Галж, с рпгджцњгм 

дглс Еепспфж ж Иеалжфж, а на јсгс Гпфж. Најбпојнжјж рс бжлж Иеалжфж. По њжма јг наевана 

Иеалжја. 

3/ Које је племе, где и како основало град Рим? 

- Ржм рс орновалж Лаежнж с жокпајжнж Лафжјс, на лгвој обалж пгкг Тжбап, ожаржвањгм ежджна 

око 7 наргља на 7 бпгдсљака ж жрсцжвањгм мохвапа жемгђс бпгдсљака. 

4/ Ко је и када по легенди основао град Рим? 

- По лгггндж гпад Ржм рс орновалж бпаћа Ромсл ж Ргм 753.г.ж.н.г. 

5/ На која три периода се дели историја Рима? 

- Иреопжја Ржма дглж рг на: жгпжод кпаљгва (753-509.г.ж.н.г.) ; жгпжод пгжсблжкг(509-

27.г.ж.н.г.); жгпжод фапрева(27.г.ж.н.г.-476.г.н.г.). 

6/ Колико је Рим имао краљева и ко су били први и последњи од њих? 

- Ржм јг жмао 7 кпаљгва, жпвж јг бжо Ромсл, а жорлгдњж Тапквжнжјг Оуолж. 

7/ Која су, поред краља, два најважнија органа власти у Риму и ко је у њих улазио? 

- Попгд кпаља два најваднжја опгана влареж бжлж рс ргнат ж наподна ркспцтжна. У ргнае 

рс слаежлж најсглгднжјж гпађанж, реапжјж од 60 годжна, а с наподнс рксжцежнс рвж жснолгенж 

пжмркж гпађанж. 

8/ Како се делило слободно становништво Рима? 

- Слободно реановнжцево Ржма рг дглжло на: патпжфжјг-апжреокпаежјс ж плгбгјфг-напод. 

9/ За шта су се плебејци изборили после двовековне борбе? 

- Порлг двовгковнг бопбг жлгбгјфж рс рг жебопжлж еа жпаво да жмајс рвојг жпгдреавнжкг с 

ргнаес-наподнг епжбснг, којж рс моглж да жонжцег одлскс ргнаеа, севжксјсћж ВЕТО, цео 

енахж-еабпањсјгм. 

10/ Која је посебна врста робова и чему су служили? 

- Поргбнс впрес побова хжнжлж рс гладжјатопж, којж рс с мгђсробнжм бопбама жлж бопбама 

ра джвљжм евгпжма с апгнама еабављалж Ржмљанг. 

11/ Ко је заменио краља у периоду републике? 

- У жгпжодс пгжсблжкг кпаља рс еамгнжла двојжфа конесла, којж рс бжпанж на годжнс дана же 

пгдова жаепжфжја. У мжпс рс сжпављалж дпдавом, а с паес командовалж војрком. 

12/ Која је била основна јединица римске војске? 

- Орновна јгджнжфа пжмркг војркг бжла јг ЛЕГИЈА ж она јг жмала 5-6000 војнжка. 

13/ Шта су чиниле војсковође после великх победа? 

- Порлг вглжкжу жобгда војрковођг рс жпорлављалг ТРИЈУМФ на слжфама Ржма. 

14/ Када су Римљани коначно освојили Апенинско полуострво и против којих савеза су 

ратовали? 

- Ажгнжнрко жолсорепво Ржмљанж рс конахно орвојжлж с жпвој жоловжнж III вгка ж.н.г., а 

паеовалж рс жпоежв Еепспрког, Лаежнрког ж Самнжерког равгеа. 

15/ Коју су тактику користили у тим ратовима? 

- Копжрежлж рс еакежкс „Джвждг ге жмжгпа“- Завадж, жа владај. 

16/ Шта значи израз „Пирова победа“? 

- Иепае „Пжпова жобгда“ енахж жобгда се вглжкг гсбжекг. 
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17/ Колико су ратова Римљани водили са Картагином и у ком периоду? 

- Ржм јг ра Капеагжном воджо епж жснрка паеа, којж рс ра жпгкжджма епајалж од 264-146 

г.ж.н.г. 

18/ Који је најзначајнији рат, које су битке у њему вођене и које су се војсковође 

истакле? 

- Најенахајнжјж јг бжо Дпсгж жснркж пае од 218-201.г.ж.н.г. Капеагжнрка војрка, којс јг 

жпгдводжо Ханжбал, однгла јг вглжкс жобгдс с бжфж код Канг с јсдној Иеалжјж 216. г.ж.н.г , а 

пжмрка војрка, којс јг жпгдводжо Сфжжжон Атпжканаф, жобгджла јг с бжфж код Замг с Атпжфж 

201.г.ж.н.г. 

 За Ханжбала рг вгесјг жепгка: „Ханжбал анег жопеар“- Ханжбал јг жпгд впаежма. 

19/ Како су се звале освојене територије ван Италије? 

- Орвојгнг егпжеопжјг ван Иеалжјг евалг рс рг ПРОВИНЦИЈЕ. 

20/ Које су земље Римљани освојили током 2. и 1. века п.н.е.? 

- Током 2. ж 1. вгка ж.н.г. Ржмљанж рс орвојжлж Макгдонжјс, Гпхкс, Малс Аежјс, Сжпжјс, 

Палгрежнс ж Егжжае. 

21/ Које територије је освојио Гај Јулије Цезар? 

- Цгеап јг орвојжо Галжјс (данацњс Фпанфсркс ж Бглгжјс) ж Егжжае. 

22/ Каква је овлашћења добио Цезар? 

- Цгеап јe жпоглацгн еа доджвоеног конесла, джкеаеопа, впуовног рвгцегнжка ж 

жмжгпаеопа. 

23/ Ко је и када убио Цезара? 

- Цгеапа рс сбжлг жпжреалжфг пгжсблжкг, с егпадж Сгнаеа, на Мапеовркг Идг, 15. мапеа 

44.г.ж.н.г. 

24/ Које су познате Цезарове изреке? 

- Поенаег Цгеаповг жепгкг рс” Кофка јг бахгна”, “ Зап ж еж, ржнг Бпсег, „Дођоу, вждгу, 

жобгджу.” 

25./Коју је титулу узео Октавијан, а коју му је доделио сенат? 

- Океавжјан јг сего ежеслс Ппжнфгжр (жпвж ховгк с ргнаес), а ргнае мс јг додглжо ежеслс 

Авгсре (севжцгн као Бог), којс јг он копжрежо као лжхно жмг. 

26/ На која два периода се дели историја Римског царства? 

- Иреопжја Ржмрког фапрева дглж рг на: 1) жгпжод ппжнфжпата (27.г.ж.н.г.-284.г.н.г.) ж 2) 

жгпжод домжната (284-476г.) 

27/ Који је цар и када извршио последње римско освајање? 

- Похгеком 2. вгка фап Тпајан јг орвојжо Дакжјс (данацњс Рсмснжјс), цео јг бжло жорлгдњг 

пжмрко орвајањг. 

28/ Какву је унутрашњу политику спроводио цар Август? 

- Сжповоджо јг жолжежкс „улгба ж жгапа“-свго јг пгдовнс мгргхнс додглс джеа пжмркој 

ржпоежњж ж жпгсего, као обавгес дпдавг, опганжеафжјс гладжјаеопркжу бопбж, епка 

двоколжфа ж жоеопжцнжу жпгдреава (сглавном бгржлаено) како бж рг напод еабавжо. 

29/ Шта је цар Август изјавио пред крај живота? 

- Иејавжо јг: „Заегкао рам Ржм од фжгала, а ореављам вам гпад од мгпмгпа“. 

30/ Када је Диоклецијан дошао на власт и коју је титулу узео? 

- Джоклгфжјан јг доцао на вларе 284. ж владао до 305. годжнг. Уего јг ежеслс домжнср-цео 

енахж горжодап. 

31/ Где је и које године цар Константин подигао нову престоницу? 

- Цап Конреанежн јг 330. годжнг жоджгао новс жпгреонжфс на мопгсес Бортоп, жемгђс Цпног 

ж Мпамопног мопа, гдг рг скпцеајс кожнгнж ж жомопркж жсегвж жемгђс Евпожг ж Аежјг. 

32/ Каквој су политици прибегли римски цареви на почетку Велике сеобе народа и до 

чега је то довело? 

- На жохгекс Вглжкг ргобг напода пжмркж фапгвж рс наргљавалж вапвапг с жогпанжхнжм 

жповжнфжјама, се обавгес да обпађсјс егмљс ж цежег гпанжфг фапрева од дпсгжу вапвапа.То јг 

довгло до вапвапжеафжјг пжмркг дпдавг. 
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33/ Које германско племе је, када и где, задало тежак пораз римској војсци и ко је у тој 

бици погинуо? 

- Ггпманрко жлгмг Гоеж јг 378.г. с бжфж код Хадпжјаножоља еадало егдак жопае пжмркој 

војрфж, а с бжфж јг жогжнсо ж пжмркж фап Валгнр. 

34/ Због чега је и како подељено Римско царство? 

- Радж лакцг одбпанг од вапвапа фап Тгодоржјг јг пгцжо да жодглж Ржмрко фапрево, жа јг 

жорлг њгговг рмпеж 395.г. оно ж жодгљгно жемгђс њгговжу ржнова- на Зажадно, ра 

жпгреонжфом с Ржмс (Хонопжјг) ж Иреохно, ра жпгреонжфом с Конреанежножољс (Апкаджјг). 

35/ Шта значи израз „вандализам“? 

- „Вандалжеам“ енахж джвљацево, паеапањг ж снжцеавањг гпадова ж ржомгнжка кслеспг. 

36/ Који су били најважнији римски богови? 

- Најваднжјж пжмркж боговж бжлж рс: Јсжжегп (гпом ж мсња), Јснона (дгна ж бпак), Мжнгпва 

(мсдпоре), Мапр (пае), Вслкан (ваепа), Плсеон (жодегмнж рвге), Нгжесн (мопг) ж Вгнгпа 

(љсбав ж лгжоеа). 

37. Којим су се језиком служили Римљани и које су писмо и бројеве створили? 

- Ржмљанж рс рг рлсджлж лаежнркжм јгежком, ревопжлж рс жжрмо-лаежнжфс ж пжмркг бпојгвг. 

38/ Ко су били највећи римски песници?  

- Највгћж пжмркж жгрнжфж бжлж рс: Вгпгжлжјг (гж Енгжда), Хопафжјг (лжпркг жгрмг) ж Овжджјг 

(глггжјг-есднг жгрмг) 

39/ Ко је био највећи римски беседник (говорник)? 

- Највгћж пжмркж бгргднжк бжо јг Мапко Тслжјг Цжфгпон. 

40/ Ко су били највећи римски историчари? 

- Највгћж пжмркж жреопжхапж бжлж рс Тже Лжвжјг ж Тафже. Тже Лжвжјг јг нажжрао жреопжјс 

Ржма од орнжвања гпада до рвојжу дана. 

41/ Које су карактеристичне римске грађевине? 

- Капакегпжрежхнг пжмркг гпађгвжнг рс: амтжегаепж –егпадг кпсдног облжка ра апгном с 

рпгджнж ; рлаволсфж жлж епжјсмталнг кажжјг- жоджеалжрс жу фапгвж с енак ргћања на вглжкг 

жобгдг с паеовжма ; ж егпмг-јавна ксжаежла која рс Ржмљанжма рлсджла еа одмоп ж 

паеонодс. 

42/ Где су живели сиромашни Римљани? 

- Сжпомацнж Ржмљанж джвглж рс с ИНСУЛАМА-егпадама од 3-5 ржпаеова, ра вжцг реанова 

на рваком ржпаес. 

43/ Како су били одевени Римљани? 

- И дгнг ж мсцкапфж норжлж рс еснжкг. Иеван ксћг мсцкапфж рс жпгко еснжкг норжлж 

огпеах-еогс, а дгнг дсгахкг уаљжнг. На ногама рс норжлж лакг рандалг од коднжу кажцгва, а 

ежмж коднг хжемг. 

44/Када и где се појавило хришћанство? 

- Хпжцћанрево рг жојавжло мгђс Јгвпгјжма с пжмркој жповжнфжјж Палгрежнж, с впгмг фапа 

Тжбгпжја с I вгкс н.г. 

45/Где се родио Исус Христ и шта каже предање о његовом доласку на свет? 

- Ирср Хпжре, ржн Бога офа, поджо рг с мгрес Вжелгјгмс код Јгпсралжма с 30-ој годжнж 

Авгсреовг владавжнг. По жпгдањс, с ноћж њгговог пођгња, на нгбс рг скаеала евгеда жадалжфа, 

која јг оенахжла долаеак ржна Боджјгг на овај рвге, жорлаеог мгђс љсдг да жу жебавж же 

гпгуова. 

46/ Шта проповеда хришћанска вера? 

- Хпжцћанрка вгпа жпожовгда да жореојж рамо јгдан Бог, којж јг ревопжо рвге ж љсдркж под ж 

жпгд којжм рс рвж љсдж јгднакж. 

47/ Ко је ухапсио Исуса Христа и на какву га је смрт осудио? 

- Ирсра Хпжреа јг суажржо пжмркж намгрнжк жповжнфжјг Палгрежнг Понежјг Пжлае. Ирср 

Хпжре јг паеажге на кпре на бпдс Голгоеж с 33.годжнж джвоеа. 

48/ Шта је било после Исусове смрти? 
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- Тпж дана жорлг рмпеж Хпжре јг варкпрао еј. среао же гпоба ж жпждпсджо рг рвом офс с 

фапревс нгбгрком. 

49/ Која су два највећа хришћанска празника? 

- Два највгћа упжцћанрка жпаенжка рс: Боджћ-Хпжреово пођгњг ж Уркпр-Хпжреово 

варкпрнсћг. 

50/ Шта је симбол хришћанске вере и шта симболизује реч ГОЛГОТА? 

- Сжмбол упжцћанркг вгпг јг КРСТ, а пгх ГОЛГОТА ржмболжесјг вглжко репадањг. 

51/ Ко су били Христови највернији ученици? 

- Највгпнжјж схгнжфж Ирсра Хпжреа рс 12 ажореола. 

52/ Која је света књига хришћана и како је подељена? 

- Хпжцћанрка рвгеа књжга јг БИБЛИЈА жлж СВЕТО ПИСМО. Дглж рг на СТАРИ ЗАВЕТ 

(јгвпгјркг ржжрг жпг жојавг Хпжреа) ж НОВИ ЗАВЕТ (4 јгванђгља с којжма рс ажореолж 

ожжралж пођгњг, джвое ж репадања Ирсра Хпжреа). 

53/ Који су римски цареви највише прогањали хришћане и како су их кажњавали? 

- Хпжцћанг рс највжцг жпогонжлж фап Нгпон с I вгкс ж фап Джоклгфжјан с III вгкс. Хпжцћанж рс 

паеажжњанж на кпре, бафанж джвљжм евгпжма с апгнама ж ржаљжванж на ломахж. 

54/ Када је хришћанство постало дозвољена, а када је постало званична вера у Римском 

царству и који су цареви то учинили? 

- 313.г. Мжланркжм гджкеом фап Конреанежн јг доеволжо рлободно жржовгдањг упжцћанрева, 

а 391.г. фап Тгодоржјг I жпогларжо јг упжцћанрево еванжхном-владајсћом вгпом с Ржмрком 

фапревс. 

55/ Које групе племена су живеле на Балканском полуострву у најстарије време? 

- У најреапжјг впгмг еажаднг дгловг Балканрког жолсорепва наргљавалж рс Илжпж , а жреохнг 

Тпаханж. Њжуовг егпжеопжјг дглжла јг пгка Мопава. 

56/Који су народи живели на југу и северу Балканског полуострва? 

- На јсгс Балканрког жолсорепва джвглж рс Гпфж ж Макгдонфж,а на ргвгпс Панонж ж Даханж. 

57/ Када су дошли Келти на Балканско полуострво, коју су територију населили и где 

су подигли град? 

- Кглеж рс доцлж на Балканрко жолсорепво с жорлгдњжм дгфгнжјама IV вгка ж.н.г. Нарглжлж 

рс пгхнг еоковг Дпавг, Савг ж Дснава,а на сцћс Савг с Дснав орновалж рс наргљг же кога ћг 

рг паевжеж Бгогпад. 

58/ Када су Римљани покорили Илире? 

- Илжпг рс Ржмљанж жокопжлж рпгджном II вгка ж.н.г. 

59/ Колжкојг тпајало ж када јг еавпцгно пжмрко орвајањг Балкана? 

- Ржмрко орвајањг Балкана епајало јг вжцг од 100 годжна, а еавпцгно јг с жпвжм дгфгнжјама I 

вгка новг гпг с впгмг владавжнг Океавжјана Авгсреа ж њгговог нарлгднжка Тжбгпжја. 

60/ Које су провинције Римљани основали на Балкану? 

- Ржмљанж рс на Балканс орновалж жповжнфжјг-Илжпжк, Далмафжјс, Мгежјс, Панонжјс ж Дакжјс. 

61/ У саставу којих римских провинција се налазила територија данашње Србије? 

- Иреохна Спбжја јг бжла с рареавс Мгежјг, Зажадна Спбжја ра Цпном Гопом с рареавс 

Далмафжјг, а Војводжна с рареавс Панонжјг. 

62/ Који римски цар је освојио Дакију и шта је морао да уради у том циљу? 

- Дакжјс јг орвојжо фап Тпајан (98-117). Да бж жокопжо Дакжјс он јг мопао да нажпавж жсе кпое 

Ђгпдажркс клжрспс ж море жпгко Дснава, о хгмс рвгдохг охсванж ресбовж еог мореа ж 

Тпајанова еабла. 

63/Какав се процес вршио на Балкану после римског освајања? 

- Порлг пжмрког орвајања на Балканс рг впцжо жпофгр поманжеафжјг. Сеапоргдглахко 

реановнжцево јг од пжмркжу хжновнжка, епговафа ж еанаелжја, којж рс доцлж еајгдно ра 

пжмрком војрком, жпжуваеало лаежнркж јгежк ж пжмркг обжхајг ж кслеспс. 

64/ Које важне градове су Римљани подигли на Балкану и у Србији? 

- На Балканс ваднж пжмркж гпадовж рс: Емона (Љсбљана), Сжрфжја (Сжрак), Салона (Солжн), 

Мспра (Оржјгк), Сксжж (Скожљг), Джпаужон (Дпах), Сгпджка (Сотжја) жед. У Спбжјж ваднж 
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пжмркж гпадовж рс: Сжпмжјсм (Спгмрка Мжеповжфа), Сжнгждснсм (Бгогпад), Нажрср (Нжц), 

Ромслжјана жлж Гамежгпад (код дана цњгг Зајгхапа), Вжмжнафжјсм (Кореолаф) жед. 
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6. РАЗРЕД 

I ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА 

1/Колико је трајао средњи век? Трајао је од 5. до 15. века. 

2/Које догађаје су историчари узели за почетак и крај средњег века? 

 Почетак- пад Западног римског царства 476. а крај 1492. - Кристофер Колумбо је открио  

 амерички континент. 

3/Како се дели средњи век? Дели се на рани и позни средњи век- рани од 5. до 11. века  

 позни од 12. до 15. века. 

4/Како се звало друштво у средњем веку? Звало се феудално друштво. Назив је добило по 

феуду, земљишном поседу који су добијали феудалци за обављање војне службе. 

5/Ко је чинио друштво у државама средњег века? Друштво се делило на феудалце или 

властелу и кметове. Властела се делила на велможе-крупна и витезове-ситна. Кметови су 

били зависни сељаци, живели су на феуду и имали су обавезе према свом феудалном 

господару. 

6/Које две религије су обележиле период средњег века? Хришћанство и ислам. 
7/На којим географским просторима су се одиграли најважнији догађаји у средњем 

веку? 

 У Европи и у области Средоземља-то је место где се додирују Европа, Азија и Африка. 

8/Какво уређење су имале државе средњег века? Биле су монархије. 

9/Који су писани извори за историју средњег века? Житија, летописи, записи, натписи и 

повеље. 

Житија су списи у којима се описује живот светитеља. 

Летописи су претежно историјски списи где се догађаји уносе временским редоследом, по  

годинама. 

Записи су кратке белешке на белинама старих рукописа. 

Натписи су кратки текстови сачувани на тврдом материјалу (камен, метал, свежи малтер). 

Повеље су правна документа састављена у одређеном облику и потврђена печатом. 

Састављали су их дијаци (писари). 

10/Који су материјални извори за историју средњег века? 

То су цркве, манастири, утврђења, оруђе, оружје, новац, накит, грбови. Сликани извори-

фреске и минијатуре. 

11/Шта је манастир, како изгледа и чему служи? Манастир је место где живе монаси. 

Састоји се од цркве и зграда за свакодневне потребе- пекара, кухиња, остава и радионица, а 

окружен је утврђеним бедемима и кулама. У цркви се обавља богослужење и молитва, а 

монаси живе по строгим монашким правилима и станују у келијама. 

12/ Које су културне установе постојале при манастирима ? Постојале су школе и 

библиотеке. У школама су се описмењавали монаси а у библиотекама су се преписивали 

црквени списи и писала оригинална књижевна и историјска дела. 

 

II ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

1/Које државе су биле велике силе у раном средњем веку? 

Франачка, Византија и држава Арабљана. 

2/Шта се подразумева под великом сеобом народа? 

Подразумева се померање бројних германских, монголских, словенских и других 

племена. 

3/Колико је трајала велика сеоба и којим догађајем је почела? 

Трајала је од 4. до 7. века. Почела је 375. год. када су Хуни прешли из Азије у Европу и 

потиснули варваре на територију Западног римског царства. Хуни су прошли кроз Врата 
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народа, равницу између Урала и Каспијског језера – она представљају природну границу 

између Европе и Азије. 

4/За време ког владара су Хуни достигли највећу моћ и где је било средиште његове 

државе? 

 То је било за време краља Атиле (434-453), названог „Бич Божји“. Средиште његове 

државе је било у Панонској низији , одакле је вршио пљачкашке упаде на територију 

Римског царства и римским царевима диктирао услове мира. Римљани су поразили Хуне у 

бици на Каталаунским пољима 451. године, убрзо после тога држава им се распала, а Хуни 

су се стопили са другим народима. 

5/Који народи су опљачкали Рим? Визиготи 410. године, Вандали 455. године. 

6/Која година и догађај се узимају за пад Западног римског царства? 

476. година, када су Остроготи заузели Рим и збацили последњег западноримског цара. 

7/Које су последице велике сеобе народа? 

Убрзала је слом Западног римског царства, на његовој територији су настале нове германске 

државе; рушење градова и прекид градског начина живота; нестанак робовласничког, а 

стварање феудалног друштва. 

8/Које варварске државе су настале на територији Западног римског царства? 

Држава Острогота-Апенинско полуострво, Држава Визигота-Пиринејско полуострво, 

Англи и Саси-Британска острва, Вандали-северна Африка, Франци-Галија. 

9/Када и где је основана Франачка држава? 

Основана је крајем 5. века на територији римске провинције Галије (данашња Француска 

и Белгија). 

10/За време ког владара је Франачка достигла највећу моћ? 

За време Карла Великог (768-814). Његова држава се простирала од Шпаније до реке Лабе и 

од Северног мора до средње Италије. 800. године у Риму папа га је крунисао за цара. 

11/Када је римски цар Константин подигао нову престоницу? 

Подигао је нову престоницу 330. године у источном делу Римског царства. Град је по њему 

назван Константинопољ, Словени су га назвали Цариград, а данас се зове Истанбул. 

12/Шта је био циљ освајања византијског цара Јустинијана? 

Његов циљ је био да обнови Римско царство. Ратовао је против Острогота, Визигота и 

Вандала, али убрзо после његове смрти Византија је поново изгубила те територије. 

13/За време ког цара је Византија стекла највећу моћ? 

За владе цара Василија II (976-1025). Он је поразио македонског цара Самуила, покорио 

његову државу и поново успоставио византијску границу на Дунаву. 

14/Ко је и када први пут срушио Византијско царство? Крсташи 1204. у свом четвртом 

походу. 

15/До када је постојала Византија? До 1453. године када је султан Мехмед II Освајач 

освојио Цариград. 

16/Који народи су примили веру и културу из Византије? 

Примили су словенски народи: Срби, Бугари, Македонски Словени и Руси. 

17/ Како се зову црквене територијалне јединице и њихове старешине? 

Најмања црквена јединица је парохија-на њеном челу је свештеник; више парохија чини 

епископију на челу са епископом ( на Западу бискупија и бискуп); више епископија чини 

архиепископију, на челу је архиепископ ( на Западу надбискупија и надбискуп); поглавар 

цркве на Истоку је патријарх, а на Западу папа. 

18/Шта је црквени раскол? 

То је подела хришћанске цркве на католичку и православну. До ње је дошло 1054. године 

због сукоба између папе и патријарха . 

19/Шта је ислам? 

Ислам је вера која је настала на Арабијском полуострву . Њен оснивач је Мухамед, трговац 

из града Меке. 

20/Како се зову верници исламске вере и њихов бог? 
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Верници су муслимани, а бог је Алах. 

21/Како се зове света књига муслимана? 

Зове се Куран –она представља зборник верских обреда и законик за муслимане. 

22/Шта је Каба или Ћаба? 

Каба је метеорит који се чува у једној коцкастој згради у Меки и представља свето место за 

муслимане. 

23/Који догађај и година се узимају за почетак исламске ере? 

Узима се 622. година када је Мухамед са својим присталицама прешао из Меке у Медину. 

24/Шта је џихад? 

То је свети рат, односно рат против неверника, а неверници су сви они који не признају 

Алаха за свог бога. 

25/Када су Арабљани кренули у освајања и шта су освојили? 

Кренули су у освајања убрзо наком Мухамедове смрти , освојили су Сирију, Палестину, 

Египат, Персију, Северну Африку и државу Визигота у Шпанији. 

26/Шта су Арабљани пренели из Азије у Европу? 

Пренели су пољопривредне културе: пиринач, шећерну трску, дуд и конопљу; хартију, 

компас и барут. 

 

III СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

1/Где је била прапостојбина Словена? 

Између реке Одре и Балтичког мора, реке Дњепар и планине Карпати. 

2/Чиме су се Словени бавили у прапостојбини и који су узроци њихове сеобе? 

Словени су се бавили земљорадњом (примитивна-обрађивали су земљу дрвеним ралом), 

сточарством, ловом и риболовом. 

Узроци сеобе су: повећање броја Словена, недостатак плодне земље и долазак Хуна у 

Европу. 

3/Који су правци сеобе Словена? Исток, запад и југ. 

4/На које групе се деле Словени? На Источне, Западне и Јужне. 

5/Који народи припадају Источним Словенима? Руси, Белоруси и Украјинци. 

6/Који народи припадају Западним Словенима? Пољаци, Чеси, Словаци и Лужички Срби. 

7/Који народи припадају Јужним Словенима? Срби, Хрвати, Словенци, Македонски 

Словени и Бугари. 

8/Са којим народом су Словени нападали територију Балканског полуострва? 

Са Аварима, народом који су затекли у Панонској низији. 

9/Коју територију су населили Јужни Словени до почетка 7. века? Населили су 

Балканско полуострво и Источне Алпе. 

10/Који народи су били староседеоци на Балканском полуострву? То су Грци, Илири, 

Келти и Трачани. Словени су их назвали Власи. 

11/Шта се догодило са староседеоцима након доласка Словена на Балкан? Они су се 

повукли у планинске крајеве и почели су да се баве сточарством. 

12/Који народи су били суседи Јужних Словена? 

Баварци, Франци, Лангобарди, Грци, Румуни, Авари, Мађари. 

13/Са којим великим силама су Јужни Словени долазили у додир? Са Франачком и 

Византијом. 

14/Која су најважнија словенска божанства? Словени су били пагани. Врховни бог је био 

Перун-бог грома, Дажбог-бог сунца, Стрибог-бог речних токова, Весна-богиња пролећа, 

плодности, Сварог-бог ватре. 

15/Како су се звале државе Јужних Словена? Србија или Рашка, Карантанија, Хрватска, 

Бугарска, Самуилово царство, Босна. 

16/Када су се Срби населили на Балканско полуострво? 

У првој половини 7. века , за време владавине византијског цара Ираклија. 
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17/Које су биле српске земље у раном средњем веку? Србија или Рашка, Дукља, 

Травунија, Захумље и Паганија. 

18/Када је настала прва српска држава и како се она звала? Настала је у 9. веку у 

унутрашњости Балканског полуострва и звала се Србија или Рашка. 

19/Ко су били први владари Рашке? Кнез Властимир-владао је средином 9. века , победио 

је Бугаре и припојио Србији Травунију; Мутимир, Петар Гојниковић, Захарије 

Првослављевић, Часлав Клонимировић- обновио је српску државу која се ослободила 

бугарске власти након Симеонове смрти 927. али је средином 10. века погинуо у сукобу са 

Мађарима. 

20/Који су назначајнији дукљански владари? 

Јован Владимир, Стефан Војислав-ослободио је Дукљу византијске власти и проширио 

њену територију (од реке Бојане до реке Неретве); Михаило- 1077. године је од папе добио 

краљевску круну и он је први краљ у српским земљама; Бодин- припојио Дукљи Рашку и 

Босну и створио државу која је обухватала све српске земље осим Паганије. 

21/Када су Срби примили хришћанство и из које државе? Примили су из Византије у 9. 

веку. 

22/Ко су најзначајнији верски мисионари из Византије и где су они ширили 

хришћанство? 

То су солунска браћа Константин (Ћирило) и Методије и њихови ученици, међу којима су 

најзначајнији Климент и Наум. Они су ширили хришћанство у Великој Моравској, али су 

морали да се повуку пред немачким свештенством. Отишли су у Рим где су морали да 

оправдају своју делатност пред папом. Константин се у Риму замонашио и ту је убрзо умро 

као монах Ћирило. Методије је наставио рад у Великој Моравској и Доњој Панонији. 

Њихови ученици су наставили са радом на Балканском полуострву. 

23/Који град је био највећи центар културе и писмености Јужних Словена у раном 
средњем веку? Охрид. 

24/Која су прва словенска писма и ко их је саставио? Прво словенско писмо је 

глагољица-саставио ју је Константин, а друго је ћирилица-саставио ју је Климент. 

25/Који народи су прихватили ћирилицу? Прихватили су је Срби, Македонски Словени, 

Бугари и Руси. 

26/Ко су били глагољаши? Хрватски свештеници који су користили књиге писане 

глагољицом и вршили црквене обреде на народном језику.  

27/Који су најстарији словенски рукописи? Најстарији текст писан латиницом су 

Брижински споменици из 1000. године. Најстарији текст написан ћирилицом је 

Мирослављево јеванђеље из 12. века. 

 

IV ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

1/Које државе су биле велике силе у позном средњем веку? 

Немачко царство, Енглеска и Француска 

2/Какво је било уређење држава позног средњег века? Биле су монархије. 

3/Шта је Велика повеља слобода? То је документ проглашен у Енглеској 1215. године у 

време краља Јована Без Земље. Овим документом су утврђена права цркве, крупне и ситне 

властеле и грађанства. Ограничена је власт енглеских краљева. 

4/Који орган власти је створен у Енглеској и кога је окупљао?  

Као последица сукоба краља и властеле у Енглеској је у 13. веку настао парламент. Њега су 

чинили представници цркве, крупног племства и грађанства. 

5/Колико је било крсташких ратова и од кад до кад су трајали? 

Било их је осам и трајали су од 1095. до 1270. године. 

6/Који је био верски циљ крсташких ратова? 

Ослобођење Јерусалима од неверника-муслимана, јер се у њему налази гроб Исуса Христа. 
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7/Ко је, када и где позвао краљеве и витезове са запада у крсташке ратове? Позвао их је 

папа Урбан II на сабору у Клермону у Француској 1095. године. 

8/ Ко су били крсташи? Ратници из Западне Европе који су на одећу ушивали крст као знак 

борбе за хришћанску веру. 

9/По чему је значајан чертврти крсташки рат?  
Крсташи су се окренули против Византије и 1204. године су освојили Цариград и срушили су 

Византијско царство. На његовим рушевинама настало је неколико латинских и грчких 

држава, од којих је највећа била Латинско царство. 

10/Када су настали средњовековни градови? 

 Настали су у 11. веку. Оснивали су их трговци и занатлије на прометним местима-

раскрснице путева, обале река и мора, близина цркве, места где су се одвијали сајмови. 

11/Зашто су кметови бежали у градове? 

 Да би постали слободни људи. Властелин није могао да врати одбеглог кмета ако је овај 

провео у граду најмање годину и један дан. У вези са тим је настала и пословица „градски 

ваздух чини човека слободним“. 

12/Чиме се бавило сеоско, а чиме градско становништво? 

 Становништво села се бавило земљорадњом и сточарством, а становништво града 

занатством и трговином. 

13/Шта су еснафи? 

 То су удружења занатлија исте струке. Припадници једног еснафа су живели у истој 

улици која је добијала име по врсти заната, имали су своју заставу, печат и симбол, своју 

касу узајамне помоћи, своју скупштину на којој су се утврђивала правила рада у 

радионицама, квалитет и цена производа. 

14/У чему је значај средњовековних градова? 

 Градови су постали привредни и културни центри у средњовековним државама. У 

градовима се оснивају школе . У градовима се развија робно-новчана привреда. 

15/Који предмети су се учили у средњовековним школама? 
 Прве школе су се отварале при манастирима. У њима се учило читање, писање, рачун и 

певање. 

16/Када су настали први универзитети у средњем веку? У 12. веку. 

17/Који су најпознатији европски универзитети? Болоња, Оксфорд, Кембриџ, Сорбона 

18/Који су најзначајнији средњовековни проналасци? 
 Експлозив, часовник и штампарска машина. Откриће експлозива подстакло је употребу 

ватреног оружја. Први часовник је постављен у Фиренци у 14. веку. Прву штампарску 

машину је конструисао Немац Јохан Гутенберг у 15. веку. 

19/Које културне области су постојале у средњем веку? 

 Византијска, западноевропска и арабљанска. Подела на културне области је настала на 

основу верске поделе становништва. 

20/Који су били стилови у средњовековном градитељству?  
Византијски, арабљански и западноевропски. У Западној Европи су постојала два стила у 

градитељству-романика и готика. 

21/Какво обележје је имала средњовековна култура? 

 Имала је изразито верско или црквено обележје. Све је грађено и писано у интересу и за 

потребе цркве. 

 

V СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

1/ Ко је родоначелник династије Немањића и у ком периоду је она владала Србијом? 

-Родонахглнжк джнарежјг Нгмањжћа,која јг владала Спбжјом од1166-1371.г. јг Стгтан 

Нгмања. 

2/ Које су владарске титуле носили чланови династије Немањић? 
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-До 1217.г. норжлж рс ежеслс вглжког дспана, од 1217-1346.г. ежеслс кпаља, аод 1346-

1371.г. ежеслс фапа. 

3/ Како су се звали отац и браћа Стефана Немање? 

-Оеаф мс јг бжо Завжда, а епж реапжја бпаеа Тжуомжп, Стпафжмжп ж Мжпорлав. 

4/ Када је и како Стефан Немања дошао на власт? 

-Доцао јг на вларе 1166. годжнг , еако цео јг ебафжо ра жпгреола најреапжјгг бпаеа 

Тжуомжпа ж жпогларжо рг вглжкжм дсжаном Рацкг. 

5/ Зашто је Стефан Немања насилно дошао на власт и како то објашњавају његови 

биографи? 

- Нгмања јг наржлно доцао на вларе еаео цео бж, жо жпжнфжжс ргнжопжегеа 

(реапгцжнрева), Тжуомжпа нарлгджо Сепафжмжп, а Сепафжмжпа Мжпорлав, жа Нгмања, 

највгповаенжјг, нг бж дохгкао да дођг на вларе. Нгмањжнж бжогпатж-ржновж Сегтан ж Сава 

Нгмањжћ ж монау Домгнежјан, с рвојжм джежјжма, жрежхс да јг Сегтан Нгмања, бге 

рагларнореж бпаћг, жоджгао манарежп Св. Нжколг код Кспцсмлжјг, жа рс га бпаћа ебог еога 

еаевопжлж с јгднс жгћжнс, с блжежнж Рара. Мгђсежм, хсдом Свгеог Ђопђа, Нгмања рг 

жебавжо же жгћжнг, а еаежм ебафжо Тжуомжпа ра влареж. Тжмг онж дглг да ожпавдајс 

Нгмањжн наржлан долаеак на вларе. 

6/ Од када до када је владао Стефан Немања, против које државе је ратовао и које 

државе су му биле савезнице? 

-У еокс рвојг дсгг владавжнг од 1166-1196.г. Нгмања јг нгколжко жсеа паеовао жпоежв 

Вжеанежјг, с равгес ра Кпаљгвжном Угапрком ж Млгеахком пгжсблжком. 

7/ Који византијски цар и у којој бици је поразио Стефана Немању и какве су 

последице те битке? 

- Поцео рг орлободжо кпреаца, новж вжеанежјркж фап Ирак II Анђго жопаежо јг Нгмањс с 

бжфж на Мопавж 1190. г. Порлг овг бжекг Нгмања јг жоново жпженао впуовнс вларе 

вжеанежјрког фапа, алж јг еадпдао орвојгнг облареж. Мжп жемгђс Вжеанежјг ж Спбжјг 

севпђгн јг ж бпаком Нгмањжног рпгдњгг ржна Стгтана Нгмањжћа ж вжеантжјркг ппжнфгег 

Евдокжјг, бпаеанжфг фапа Ирака II, еј. ћгпкг њгговог бпаеа Алгкржја. 

8/ Које је манастире подигао Стефан Немања? 

- Ђспђгвг Сесжовг с Рарс, Сесдгнжфс ж Хжландап на Свгеој гопж. 

9/ Када, где и коме је Стефан Немања препустио престо? 

- На рабопс с Рарс 1196. годжнг Сегтан Нгмања јг жпгжсрежо жпгрео рпгдњгм ржнс 

Стгтанс Нгмањжћс. 

10) Шта је Немања радио после силаска са престола? 

- Замонацжо рг, сего монацко жмг Сжмгон ж оежцао најжпг с манарежп Сесдгнжфс, да бж 

жпгцао на Свгес гопс ж жпждпсджо рг рвом најмлађгм ржнс Савж с гпхком манарежпс 

Ваеожгдс. Уе одобпгњг вжеанежјрког фапа, Сжмгон ж Сава рс обновжлж еажсцегнж манарежп 

Хжландап ж жпгевопжлж га с највгћж вгпркж фгнеап ж највгћж фгнеап жжрмгнореж ж кслеспг 

Спба с рпгдњгм вгкс. 

11) Када и где је умро Стефан Немања и шта је било после његове смрти? 

- Нгмања јг смпо 1199. г. с манарежпс Хжландапс. Цпква га јг жорлг рмпеж канонжеовала еј. 

жпогларжла еа рвгфа (Свгтж Сжмгон мжпотохжвж). Сава јг 1207.г. Нгмањжнг моцеж 

(жормпенг ореаекг) жпгнго же Хжландапа с Спбжјс ж жоупанжо жу с манарежп Сесдгнжфс. 

12) Ко су били синови Стефана Немање? 

- Вскан, Сегтан ж Рареко. 

13) Какву је спољну политику водио Стефан Немањић? 

- У жохгекс Сегтан Нгмањжћ рг орлањао на Вжеанежјс ж рвог еареа фапа Алгкржја III 

Анђгла, алж када јг с IV кпреацком паес рпсцгна Вжеанежја, он рг окпгћг Зажадс. 

14) Шта је учинио Стефан Немањић после слома Византије? 

- Поцео јг јоц панжјг оегпао Евдокжјс, Сегтан Нгмањжћ рг одгнжо Аном, снском 

млгеахког дсдда Енпжка Дандола. Ппгко Дандола рг жовгеао ра жажом Хонопжјгм III од кога 

јг еаепаджо ж 1217.г. добжо кпаљгвркс кпснс. 
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15) Зашто је важан овај догађај и који назив је тада добио Стефан Немањић? 

- 1217.г. Спбжја јг жореала кпаљгвжна ж регкла мгђснаподно жпженањг. Након кпснжрања 

Сегтан Нгмањжћ јг добжо наежв Ппвовгнханж. 

16) Када је и како Србија стекла црквену самосталност (аутокефалност)? 

- 1219.г. рпжрка фпква јг седжгнсеа на панг апужгпжркопжјг, хжмг јг Спбжја регкла фпквгнс 

рамореалноре. Ппвж рпжркж апужгжжркож бжо јг Сава Нгмањжћ, а жпво ргджцег 

апужгжжркожжјг манарежп Жжха, еадсдбжна Сегтана Ппвовгнханог. Савс јг еа апужгжжркожа 

пскожолоджо нжкгјркж жаепжјапу Манојло. 

17) Најважнији подаци о Сави/Растку Немањићу? 

- Порлг рмпеж репжфа ,вглжког кнгеа Мжпорлава, добжо јг на сжпавс Заусмљг. Само годжнс 

дана карнжјг ра псркжм монаржма одбггао јг на Свгес гопс, рмгрежо рг с гпхкж манарежп 

Ваеожгд, гдг рг еамонацжо ж сего жмг Сава. Зајгдно ра офгм на Свгеој гопж јг обновжо 

манарежп Хжландап. 1219.г. јг жореао жпвж рпжркж апужгжжркож. 1234.г. јг жпгжсрежо жолодај 

апужгжжркожа рвом схгнжкс Апргнжјс ж кпгнсо да обжлаеж рвгеа мгреа на Иреокс. Поргежо јг 

Палгрежнс, Алгкрандпжјс, Нжкгјс... 14/27. Јансапа 1236.г. жпгмжнсо јг с бсгапркој жпгреонжфж 

Тпновс . Слгдгћг годжнг кпаљ Владжрлав жпгнго јг Савжнг моцеж с рвојс еадсдбжнс 

манарежп Мжлгцгвс. Као ж Нгмања ж Сава јг жорлг рмпеж жпоглацгн еа рвгфа. 1594.г. Тспфж 

рс Савжнг моцеж жпгнглж с Бгогпад ж јавно ржалжлж на бпдс Впахап. 

18) Титуле, пуна имена и године владања владара из династије Немањић ? 

- вглжкж дсжан Стгтан Нгмања 1166-1196 

- вглжкж дсжан/од 1217.г. кпаљ/ Стгтан Нгмањжћ-Ппвовгнханж 1196-1227(8) 

- кпаљ Стгтан Радорлав 1227(8)-1234 

- кпаљ Стгтан Владжрлав 1234-1243 

- кпаљ Стгтан Упоц I 1243-1276 

- кпаљ Стгтан Дпагстжн 1276-1282 

- кпаљ Стгтан Упоц II Мжлстжн 1282-1321 

- кпаљ Стгтан Упоц III Дгханркж 1321-1331 

- краљ /од 1346.г. цар / Стефан Урош IV Душан 1331-1355 

- цар Стефан Урош V 1355-1371 

19) Како је дошло до привредног успона Србије у време краља Уроша I? 

- У њггово впгмг с Спбжјс рс же Угапркг доцлж нгмахкж псдапж Сарж ж оевопжлж нже псднжка. 

Похжњг жпожеводња елаеа, рпгбпа, олова ж бакпа. Појава елаеа ж рпгбпа омогсћжла јг 

ковањг новфа, а новаф јг енаено снажпгджо тпговжнс. У Спбжјс долаеж рвг вгћж бпој репанжу 

епговафа, напохжео Дсбповханж. Око псднжка нареајс епговж, којж впгмгном жпгпареајс с 

мањг жлж вгћг гпадовг. Са паевојгм псдапрева ж епговжнг парес ж владапркж ппжуодж. 

20) Шта су увећани приходи омогућили Урошу I и његовим наследницима? 

- Вглжкж жпжуодж омогсћжлж рс жм да джвг паркоцно, жодждс фпквг ж манарежпг ж , цео јг 

најваднжјг , да ревопг ж ожпгмг војркс, ра којом ћг кпгнсеж с нова орвајања. 

21) Шта је Драгутин тражио од оца, краља Уроша I? 

- Дпагсежн јг од Упоца епаджо да мс, жо мађапрком сеопс, да обларе којом ћг сжпављаеж 

као жпгреолонарлгднжк. 

22) Како су назвали Драгутина и шта је добио у мираз од мађарског краља? 

- Наевалж рс га ‚‚рпгмркж кпаљ“, а с мжпае од мађапрког кпаља добжо јг Бгогпад, Махванркс 

бановжнс ж облареж Уропа ж Сол с ргвгпожреохној Борнж. 

23) На ком сабору и уз који услов је Драгутин препустио престо млађем брату 

Милутину? 

- На рабопс с Дгдгвс 1282.г. се срлов да Мжлсежна нарлгдж Дпагсежнов ржн Владжрлав. 

24) Које територије је освојио Милутин уз помоћ војске брата Драгутина? 

- Макгдонжјс на јсгс ж обларе Бпанжхгво с ргвгпној Спбжјж. 

25) Како су Милутин и византијски цар Андроник II регулисали питање Македоније? 

- Андпонжк II јг 1299.г. дао Мжлсежнс еа дгнс рвојс 5-огоджцњс ћгпкс Сжмонждс, а 

Макгдонжјс мс ореавжо с мжпае. 
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26) Ко се после Милутинове смрти прогласио за краља и ко је победио? 

- Порлг Мжлсежновг рмпеж еа кпаља рс рг жпогларжлж њгговж ржновж Сегтан ж Конреанежн 

ж Дпагсежнов ржн Владжрлав. Побгджо јг Сегтан, наеван Дгханркж, жо рвојој еадсдбжнж 

манарежпс Вжрокж Дгханж. 

27) Ко је против Стефана Дечанског склопио савез? 

- Вжеанежјркж фап Андпонжк III ж бсгапркж фап Мжуажло Шжцман. 

28) Где је и када Стефан Дечански тешко поразио Бугаре и ко се у бици истакао? 

- У бжфж код Вглбсдда (данацњгг Ћсрегнджла), с којој рг напохжео жреакао маладж кпаљ 

Дсцан. 

29) Коју су титулу у Србији носили престолонаследници и која област им је додељивана 

на управљање као престолонаследницима? 

- Норжлж рс тжтслс младог кпаља, а додгљжвана жм јг Згеа на сжпављањг. 

30) Чиме је Стефан Дечански изазвао незадовољство српске властеле? 

- Тжмг цео жорлг жобгдг код Вглбсдда нжјг жпоцжпжо Спбжјс на пахсн Бсгапркг. 

31) Са којом принцезом се оженио краљ Душан и шта је тиме постигао? 

- 1332.г. Дсцан рг одгнжо Јглгном, ргрепом бсгапрког фапа Ивана Алгкрандпа ж сржореавжо 

жпжјаегљркг однорг ра Бсгапрком. 

32) Које византијске територије је освојио Душан и одакле докле се простирала његова 

држава на врхунцу моћи? 

- Орвојжо јг Епжп , Тгралжјс, Халкжджхко полсортпво ж вгћж дго албанркжу кпајгва, а на 

впуснфс моћж њггова дпеава рг жпорежпала од Дснава на ргвгпс до Копжнтрког еалжва на 

јсгс. 

33) Када се Душан прогласио за цара и шта је претходило проглашењу царства? 

- Дсцан рг жпогларжо еа фапа 1345. годжнг, а жпогларс фапрева жпгеуоджло јг седжеањг рпжркг 

фпквг с панг жаепжјапцжјг. 

34) Ко је, када и где крунисао Душана за цара? 

- На дпдавном рабопс с Скопљс, на Уркпр 1346.г. рпжркж жаепжјапу Јоанкжјг кпснжрао јг 

Дсцана еа фапа Спба ж Гпка. 

35) Која је била последња намера цара Душана? 

- Да орвојж Цапжгпад ж орлабљгнс Вжеанежјс еамгнж рнадном рпжрко-гпхком дпдавом ,алж га 

јг с еомг ржпгхжла женгнадна рмпе 1355.г. 

36) У освојеним областима Душан је за намеснике постављао своје рођаке и војсковође. 

Која двојица су најважнији међу њима и шта су добили? 

- Дсцанов жолсбпае Сжмгон, којж јг добжо на сжпавс Ежжп ж Дсцанов цспак Јован Комнжн 

Аргн, којж јг добжо на сжпавс Албанжјс. 

37) На којим саборима је донет Душанов законик и који му је био општи циљ? 

- Донге јг на дпдавном рабопс с Скопљс 1349. годжнг , а дожсњгн на дпдавном рабопс с 

Сгпс 1354.г. Ожцеж фжљ мс јг бжо да сјгднахавањгм жпавнжу жпожжра хвпцћг жовгдг реапг 

рпжркг ж орвојгнг гпхкг егмљг с јгджнревгнс дпдавнс фглжнс. 

38) Како се делило друштво у Србији? 

-У жохгекс на влареглс, војнжкг ж сбогг љсдг, а еоком впгмгна на: 1) Повлацћгнж рлој-

влартглс ж 2) Завжрно ртановнжцтво-ргбпг. Вларегла рг дглжла на вглжкс ж малс влареглс, 

а ргбпж на: мгпожуг (ргљакг егмљопаднжкг), влауг (реохапг), рокалнжкг (жорлсгс ), ргоркг 

еанаелжјг ж оепокг (побовг). Најбпојнжјж рс бжлж мгпопрж ж онж рс жо Дсцановом еаконжкс 

бжлж дсднж да еа рвог горжодапа пабоеајс два дана с нгдгљж. 

39) Шта се дешава са српским царством после Душанове смрти? 

- Порлг Дсцановг рмпеж оежохжњг парсло (паржадањг) рпжрког фапрева. 

40) Које титуле и положаје и са колико година је имао Душанов син Урош? 

- Од најпанжјгг дгежњрева норжо јг ежеслс ‚‚младж кпаљ“ ж жмао жолодај 

жпгреолонарлгднжка, 1346. г. ра 10 годжна жореао јг кпаљ ж равладап рвога офа, а ра 19 годжна 

као фап 1355.г. нарлгджо јг офа. 
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41) Урош је био знатно слабији државник и војсковођа од Душана. Шта је летописац 

записао о цару Урошу и како народна традиција памти једног и другог? 

- Лгеожжраф јг еажжрао да јг фап Упоц ‚‚кпаран ж наохже, алж млад рмжрлом“ ,а наподна 

епаджфжја Дсцана жамеж као ‚‚ржлног“, а Упоца као ‚‚нгјаког“. 

42) Ко се први побунио против цара Уроша и какве је то последице имало? 

- Дсцанов жолсбпае, а Упоцгв репжф Сжмгон жпогларжо рг еа фапа ра намгпом да Упоцс 

жпгоемг жпгрео. У еомг нжјг сржго, јгп јг вларегла реала се Упоца, алж јг јсднг гпхкг 

егмљг жедвојжо же рареава фапрева. 

43) Ко су били најважнији обласни господари у Србији? 

- У Згеж бпаћа Балцжћж ; с Рацкој, најжпг кнге Војжрлав Војжновжћ-горжодап облареж од 

Рсднжка до мопа , кога ћг жпгд кпај Упоцгвг владавжнг нарлгджеж ржноваф дсжан Нжкола 

Алтомановжћ, а жорлг Упоцгвг рмпеж кнге Лаеап Хпгбгљановжћ-горжодап облареж с рлжвс 

епжјс Мопава ж Вск Бпанковжћ-горжодап Корова ; У Макгдонжјж бпаћа Вскацжн ж Угљгца 

Мпњавхгвжћ. 

44) Којом је облашћу управљаои коју је титулу од цара Уроша добио Угљеша 

Мрњавчевић? 

- Ужпављао јг Сгпрком облацћс с жреохној Макгдонжјж ж добжо ежеслс дгржоеа. 

45) Ко је извршио највећи утицај на цара Уроша и до каквог положаја се успео? 

- Највгцж сежфај на фапа Упоца жмао јг Вскацжн Мпњавхгвжћ, којж јг 1365.г. жореао кпаљ 

ж равладап фапа Упоца. 

46) Шта је намеравао и шта је у том циљу учинио краљ Вукашин? 

- Поцео фап Упоц нжјг жмао дгфг, кпаљ Вскацжн јг намгпавао да рвгеоподнс джнарежјс 

Нгмањжћа еамгнж джнарежјом Мпњавхгвжћ. У еом фжљс сржгло мс јг да њггов ржн Мапко 

жонгрг ежеслс младог кпаља ж бсдг оенахгн као жпгреолонарлгднжк. 

47) Које врсте књижевних дела су најчешће у српској средњовековној књижевности? 

- Жжежја (бжогпатжјг рвгеафа-уагжогпатжјг), подорловж ж лгеожжрж. 

48) Који је најважнији правни споменик средњовековне Србије? 

- Дсцанов еаконжк, донге на дпдавном рабопс с Скожљс 1349. годжнг, а дожсњгн на 

дпдавном рабопс с Сгпс 1354.г. Садпдж вжцг од 200 хланова, нажжран јг на наподном 

реапорпжрком јгежкс, ћжпжлжфом.  

49) Важни манастири и њихови оснивачи?  

- Сегтан Нгмања- Ђспђгвж ресжовж , Сесдгнжфа , Хжландап 

- Сегтан Ппвовгнханж- Жжха 

- Сегтан Владжрлав- Мжлгцгва 

- Сегтан Упоц I- Сожоћанж 

- Сегтан Упоц II Мжлсежн- Гпаханжфа 

- Сегтан Упоц III Дгханркж- Вжрокж Дгханркж 

-Сегтан Дсцан-Свгеж апуангглж 

50) У састав којих држава је улазила Босна у раном средњем веку? 

- Бжла јг најжпг с рареавс Спбжјг, еаежм Самсжловг дпдавг ж на кпајс Згег. 

51) Које две државе су се бориле за превласт у Босни током XI и XII века? 

- Вжеанежја ж Угапрка. 

52)Зашто је значајна владавина бана Кулина? 

- Владао јг од 1180-1204. годжнг, жпженавао јг впуовнс вларе сгапрког кпаља ж одпдавао 

добпг однорг ра Спбжјом ж Дсбповнжком. 

53) Како се звала црква у Босни и које две групе јеретика је окупљала? 

- Звала рг фпква боранрка, а оксжљала јг жаеапгнг ж богсмжлг. 

54) Која су два највећа босанска владара и од када до када су владали? 

- Бан Стјгпан II Котпоманжћ (1314-1353.г.) ж бан (од 1377.г. кпаљ) Твптко I Котпоманжћ 

(1353-1391.г.) 

55) Колико пута је увећана Босна за време Стјепана II Котроманића и коју територију 

је обухватала? 
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- Борна јг еа њгговг владг сепорепсхгна, а обсуваеала јг егпжеопжјс од Савг до мопа ж од 

Цгежнг до Дпжнг. 

56) Како је Твртко I дошао у посед дела српских земаља? 

- Твпеко I јг с равгес ра кнгеом Лаеапом жопаежо дсжана Нжколс Алеомановжћа, а жоеом рс 

њжу двојжфа жодглжлж Нжколжнс обларе. 

57) Када, где и каквом круном се крунисао Твртко? 

- У манарежпс Мжлгцгвж 1377.г. Твпеко рг кпснжрао дворепскжм вгнфгм, еа кпаља Спба ж 

Борнг. 

58) Зашто је Твртко полагао право на српску круну? 

- Заео цео јг жореао горжодап дгла рпжркг егмљг, цео јг бжо с рподревс ра владапркжм 

подом Нгмањжћа ж цео јг жорлг рмпеж фапа Упоца 1371.г. рпжркж жпгрео бжо сжпадњгн. 

 

VI СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ 
ОСВАЈАЊА 

1/Када и где је настала турска држава? 

Настала је у првој половини 14. века у Малој Азији. Она се другачије звала Османско 

царство- назив је добила по свом оснивачу и првом владару Осману. 

2/Како је било уређено Османско царство? 

Оно је било апсолутна монархија-на челу државе је био султан и сва власт је била у 

његовим рукама. Постојала је и влада-Порта, чинили су је везири-министри, на челу са 

великим везиром. 

3/Ко је чинио турску војску?  
Чинили су је спахије и јањичари. Спахије су били турски феудалци који су од султана 

добијали на уживање земљишне поседе-спахилуке и заузврат имали обавезу да врше војну 

службу као коњаници. 

Јањичари су били професионални војници-пешадија који су прикупљани у хришћанским 

државама путем данка у крви. 

4/Шта је данак у крви? 
 То је појава када су Турци одузимали хришћанску децу, преводили их у исламску веру и 

школовали их да буду јањичари. 

5/Када се одиграла Маричка битка и ко је у њој погинуо?  
Одиграла се код места Черномена на Марици 1371. године и завршила се тешким поразом 

српске војске. У бици су погинула браћа Вукашин и Угљеша Мрњавчевић. 

6/Ко је био Лазар Хребељановић?  
Владар Србије након Маричке битке. Његова задужбина је манастир Раваница. Његова жена 

је кнегиња Милица. 

7/Како се звала и где се простирала област кнеза Лазара Хребељановића? 

Кнез Лазар је у сливу три Мораве (Велике, Западне и Јужне) створио велику феудалну област 

која је названа Моравска Србија. Она се простирала од изворишта Мораве на југу до 

Дунава, Саве и Дрине на северу и западу. Престоница је био Крушевац. 

8/Када и где се одиграла Косовска битка? 
 Битка се одиграла на Видовдан 15. (28.) јуна 1389. на Косову пољу у близини Приштине. 

Турци су то место назвали Газиместан. 

9/Ко је командовао битком са обе стране?  

Србе је предводио кнез Лазар, а деловима српске војске су командовали и Вук Бранковић-

господар Косова и зет кнеза Лазара и Влатко Вуковић-најбоњи војсковођа босанског краља 

Твртка I Котроманића. 

Турке је предводио султан Мурат, који је у битку повео и своја два сина, Бајазита и Јакуба. 

10/Које су стварне, а које измишљене личности у Косовској легенди?  
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Стварне су кнез Лазар и његова жена, кнегиња Милица, Вук Бранковић и Милош Обилић, а 

измишљени ликови су Милошеви побратими Иван Топлица и Милан Косанчић, девет 

Југовића, њихов отац Југ Богдан, Косовка девојка. 

11/Какве је обавезе према султану Бајазиту преузела кнегиња Милица после Косовске 

битке? 

 Она је прихватила вазалне обавезе према Турској. Обавезала се да српске трупе, као 

помоћна војска, учествују у турским походима, да плаћа годишњи данак и да своју ћерку 

Оливеру да султану Бајазиту за жену. 

12/Ко је био Стефан Лазаревић?  
Син кнеза Лазара, био је први српски деспот. Владао је крајем 14. и почетком 15. века. Као 

турски вазал је ратовао у бици код Ангоре коју су Турци водили против Монгола. 

Престоница српске деспотовине у његово време је био Београд. Његова задужбина је 

манастир Манасија. 

13/Ко је наследио деспота Стефана Лазаревића? 
 Наследио га је његов сестрић Ђурађ Бранковић. Пошто је Београд морао да врати 

Мађарима, одлучио је да на брзину сагради нову престоницу због турске опасности. Тако је 

настало Смедерево на Дунаву. 

14/Који султан је кренуо у систематско освајање Балканског полуострва? 

 Султан Мехмед II Освајач. Он је 1453. oсвојио Цариград и Византију, а 1459. Смедерево и 

Српску деспотовину. Босна је пала под турску власт 1463. године. 

15/Ко је био Вук Гргуревић? 
Први српски деспот у јужној Угарској у 15. веку. Народ га је прозвао „Змај Огњени Вук“. 
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7. РАЗРЕД 

( НОВИ ВЕК) 

 

I  ЕВРОПА ОД 15. ДО 18. ВЕКА 

1.Колико је трајао нови век? ( Трајао је од 15. века до краја 1. светског рата.) 

2.Која су најзначајнија научна и техничка открића?  
 Хелиоцентрична теорија- то је теорија по којој се све планете и Земља окрећу око Сунца. 

Њен творац је био Никола Коперник. Значајни научници су били и Галилео Галилеј, 

Ђордано Бруно . Техничка открића била су:  

-штампарска машина-открио ју је Немац Јохан Гутенберг који је око 1450. 

године у  граду Мајнцу измислио прва покретна слова и штампарску пресу 

-компас, дурбин, астролаб-били су важни за поморска путовања 

-барут-употреба ватреног оружја   

  3. Која су најзначајнија географска открића и поморци: 

            Циљ првих поморских експедиција је био да се пронађе пут до Индије, земље  

            богате зачинима 
            * Кристифор Колумбо- 1492.г. је открио Америку, организовао је четири      

експедиције, на првом путовању је стигао до острва у Карипском мору коме је дао име Сан 

Салвадор (Свети Спаситељ) 

            * Васко де Гама- поморски пут до Индије ( 1498), пловећи око Африке 

            * Фернандо Магелан- први опловио Земљу и доказао да је она округла, 1519-1522) 

            * Америго Веспучи- први је истражио и описао нови континент и по њему је     

Америка добила име. 

 4.Ко су били конкистадори (освајачи)?  
То су шпански војници, истраживачи и авантуристи који су током 16. века освојили велики 

део Америке и успоставили колонијалну власт. Најзначајнији су били Фернандо Кортес који 

је освојио Мексико и Франциско Пизаро који је покорио Перу. Они су покорили старо 

становништво-Астеке, Инке и Маје и временом су их скоро истребили. 

  5.  У чему је значај великих географских открића? 

Омогућила су Европљанима да јасније сагледају своју планету, трговинска размена са 

новоосвојеним областима (пољопривредни производи, зачини,  злато), Европљани су се 

упознали са новим биљним културама. 

  6.  Шта су мануфактуре?  

То су радионице у којима се радило ручно и постојала је подела рада. На једном производу 

је радило више занатлија и сваки је био задужен за један део посла. Развиле су се у 

Холандији, Енглеској, Француској и Немачкој. 

 7.Шта су  хуманизам и ренесанса?  
То су културни покрети  који су се јавили у Европи половином 14. века, а трајали су до 

краја 16. века. Настали су у Италији а затим су се проширили на остали део Европе.Области 

препорода су књижевност, наука и уметност.         

 8. Представници хуманизма и ренесансе и њихова дела: 

*Данте Алигијери, Франческо Петрарка, Ђовани Бокачо-италијански песници, 

оснивачи хуманизма 
* Леонардо да Винчи- италијански сликар ( дела: „Тајна вечера“ и „Мона Лиза“) 

* Микеланђело- италијански вајар ( дела : „ Давид“ и „Мојсије“) 

*Рафаело Санти-италијански сликар („Атинска школа“, „Сикстинска мадона“ 

* Виљем Шекспир- енглески књижевник ( дела: „Ромео и Јулија“, „Отело“, „Хамлет“.) 

9.Шта је реформација и ко је био њен вођа?  
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 Реформација је верски покрет који је настао у Немачкој у 16. веку. Вођа реформације био је 

Мартин Лутер који се побунио против раскошног живота католичког свештенства. Он је 

основао нову веру протестантизам.) 

10. На које државе се проширила реформација?  

На Швајцарску (калвинисти), Француску (хугеноти), Енглеску (англиканци), 

скандинавске земље. 

11.Које су последице реформације? 

 Верски ратови у којима је страдало на стотине хиљада људи. 

12.Зашто је значајан Аугзбуршки верски мир?  

Склопљен је 1555. године. Њиме су католичка и протестантска вера постале равноправне. 

Кнежевима и феудалцима је призната слобода вере а поданици су морали да исповедају веру 

свог феудалног господара. 

13.Шта је римокатоличка обнова (Противреформација)?  
То је покрет у католичкој цркви чији је циљ био да се сузбије протестантизам. У служби 

римокатоличке обнове били су језуити- монашки ред настао у 16. веку чији је оснивач био 

Игњације Лојола, као и инквизиција.) 

14.Шта је Тридесетогодишњи рат?  
То је рат који се водио између Протестантског савеза и Католичке лиге. У њему су 

учествовале Данска, Шведска и Француска. Трајао је од 1618-1648. Завршен је Вестфалским 

миром. 

15.Који облик владавине је постојао у европским државама у периоду од 16. до 18. века?  
То је била апсолутистичка монархија. 

16.Државе новог века које су биле апсолутне монархије и њихови владари: 

* Француска- династија Бурбон/ владар: Луј XIII ( 1610-1683)), Луј XIV (1643-1715) 

подигао је дворац Версај(краљ сунце, „Држава, то сам ја“) 

* Русија- династија Романов/ владар: Петар I Велики ( 1683-1725) 

* Турска- династија Османлија/ владар: Сулејман Величанствени ( 1520-1566) 

* Хабзбуршка монархија ( Аустрија)- династија Хабзбурговаца: владар: Марија Терезија 

( 1740-1780), Јосиф II (1780-1790) 

* Пруска- династија Хоенцолерн/ владар: Фридрих II Велики (1740-1786) 

 

II   СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ( 16-18. век) 

1.Под чијом влашћу су били Срби од 16. до 18. века?   
Били су под влашћу Турака, Хабзбуршке монархије и Млетачке републике. 

2.Ко су били султан, велики везир и везири? ( 

Султан је титула турског владара, велики везир је био председник турске владе –Порте, а 

везири су чланови турске владе. 

3.Ко је био Сулејман Величанствени?  
 Најмоћнији турски султан, његова владавина представља врхунац турских освајања, владао 

је у 16. веку. Освојио је Београд 1521.г. и Банат 1552.г. 

4.Ко је био Мехмед-паша Соколовић?  
 Био је исламизирани Србин, велики везир. Његовом заслугом Порта је дозволила обнову 

Пећке патријаршије 1557.г. Његова задужбина био је мост на Дрини код Вишеграда. 

5.Који велики ратови су се водили између Османског царства и европских држава? 

  -Дуги рат (1593-1606) између Аустрије и Турске; за време овог рата Срби у Банату су 

1594. године подигли устанак против турске власти; побуна је угушена, а Tурци су се 

осветили тако што је београдски везир Синан-паша наредио да се спале мошти Светог Саве 

на Врачару у Београду (данас се на том месту налази храм Светог Саве) 

  -Бечки или Велики рат (1683-1699)-водио се између Свете лиге (савез Аустрије, Пољске 

и Млетачке републике) и О. царства; почео је другом турском опсадом Беча; завршен је 
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миром у Сремским Карловцима 1699. –Банат је остао под турском влашћу, али је Угарска 

припала Хабзбуршкој монархији; ово је био први неповољан мир за Турску 

  -Аустро-турски рат 1716-1718. Турска је поражена, завршен је миром у Пожаревцу; 

Хабзбуршка монархија је добила територије јужно од Саве и Дунава 

 -Други аустро-турски рат1737-1739. Завршен је миром у Београду, Турска је вратила 

територије изгубљене Пожаревачким миром 

-Руско-турски рат 1768-1774. Завршен миром у Кучук-Кајнарџију-Русија је проглашена 

заштитницом хришћана на Балкану 

6.Како је било подељено српско становништво у Османском царству? 

Делило се на рају и повлаштено станoвништво-власи и помоћни војни одреди (војнуци, 

мартолоси, дербенџије) 

7.Наведи обавезе хришћанске раје према Турцима?  
Харач- порез који је раја плаћала султану, десетак- део производа који је раја давала 

спахијама, кулук- присилан рад и данак у крви 

8.Шта је данак у крви?  
То је најтежа обавеза коју су имали хришћани према Турцима.Турци су узимали здраву 

мушку децу, преводили их у ислам, школовали их у војним школама и они су постајали 

јањичари, најелитнији део турске војске. 

9.Шта је исламизација?  
То је процес када су хришћани мењали веру у исламску или процес преверавања хришћана. 

10.На који начин су се Срби борили против Турака?  
Дизали су буне и устанке и одлазили у хајдуке. 

11.Ко су били хајдуци? 

Они су били одметници од турске власти. Окупљали су се ратовали су од Ђурђевдана до 

Митровдана, а зиме су проводили код својих јатака, сељака који су их крили од турске 

власти, давали им смештај и храну. 

12.Ко су били ускоци?  

То су Срби избегли из Турског царства, живели су у пограничним крајевима Млетачке 

републике, у Приморју, одатле су ускакали на турску територију , нападали и пљачкали 

Турке. Најпознатији су били сењски ускоци. 

13. Када је обновљена Пећка патријаршија и у чему је њен значај? 

Обновљена је 1557. године заслугом Мехмед-паше Соколовића и зато што је велики број 

Срба ратовао на турској страни приликом освајања Баната. Она је неговала средњовековну 

традицију, националну свест, утицала је на народ да очува свој језик, веру и културу, 

обнављане су старе и подизане нове цркве и манастири. 

14.Зашто долази до сеоба Срба у новом веку?  
Због турских освајања и насиља и због учешћа Срба у ратовима против Турске. Срби се селе 

из правца југа у правцу севера и насељавају територију јужне Угарске. Ту су били 

насељавани у пограничним крајевима јер су били потребни као војници у борби против 

Турака. За узврат су добили привилегије од аустријских владара. На основу тих 

привилелгија Срби су имали црквено-школску аутономију. 

15.Када је била Прва велика сеоба Срба?   
1690.г. под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића, дo ње је дошло због учешћа 

Срба у Бечком рату на страни Аустрије; до сеобе је дошло након повлачења Аустријанаца ка 

северу када су Турци почели да се свете Србима паљењем села, пљачком, убијањем, 

одвођењем народа у робље. Преселило се више од 60 хиљада људи. 

16.Када је била Друга велика сеоба Срба?   
1739.год. под вођством патријарха Арсенија IV Јовановића. Османско царство је поново 

завладало Србијом па су се Срби иселили преко Саве и Дунава у Аустрију. 

17.Које су последице сеоба? 
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Велико померање становништва ка северу, на просторе данашње Војводине и Мађарске. 

Многи делови Србије су опустели, на Косово и Метохију се доселило албанско 

становништво, трајно насељавање Срба у Војводини. 

18.Шта је Војна крајина?  
 Територија на југу Хабзбуршке монархије уз границу са Турским царством. Била је 

насељена Србима који су као војници требали Хабзбуршку монархију да заштите од Турака. 

Постојала је од 16. до 19. века. 

19.Шта су Српски (Влашки ) статути?  
То су повластице Срба у Војној крајини које су они добили као надокнаду за војне обавезе. 

Прогласио их је аустријски цар Фердинанд II 1630. 

20. У чему се састојала црквено-школска аутономија Срба у Хабзбуршкој монархији? 

Срби су добили право да сами бирају своје митрополите који су били на челу цркве; имали 

су свој Сабор који је доносио одлуке о свим најважнијим питањима, имали су право да 

користе јулијански календар; црква је отварала школе на српском језику и бринула и о 

просветној аутономији. 

21. Ко су били врховни поглавари српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији? 

То су били карловачки митрополити (митрополија у Сремским Карловцима) 

22.Ко је био Доситеј Обрадовић (1742-1811)?  
 Био је један од најзначајнијих српских просветитеља. Његово најзначајније дело је „Живот 

и прикљученија“, писао је и басне. Аутор је песме „Востани Сербие“, која је утицала на 

буђење националне свести код Срба. Био је и први српски министар просвете. 

 

III   ДОБА РЕВОЛУЦИЈА ( 18-19. ВЕК) 

1.Шта је револуција?   

То је нагли и дубоки друштвени, економски и државни преокрет, промена или преображај. 

Под револуцијом се могу подразумевати и преврати, побуне, устанци, ратови и разна открића 

у науци. 

2.Шта је индустријска револуција?   

Индустријска револуција је представљала увођење машина у производњу, односно 

прелазак са ручне на машинску производњу.Појавила се у Енглеској у 18. веку. Парну 

машину је конструисао Џејмс Ват. Поред парне машине значајна техничка открића била су 

парна локомотива и пароброд. Локомотиву је конструисао Стивенсон, а пароброд Фултон. 

3.Наведи облике револуције? 

 Социјална, грађанска, пролетерска и национална. 

4.Каква је то национална револуција? 

 Кад неки народ води борбу да се ослободи туђинске власти. 

5.Каква је то грађанска револуција?  
 То је револуција којом се укидају феудални односи и успоставља капиталистичко 

друштвено уређење. 

6.Наведи најпознатије политичке револуције?   
Низоземска- 16. век, енглеска-17. век, америчка-18. век, француска- 18. век, српска- 19. век. 

7.У чему је значај Енглеске револуције? 

Она представља сукоб између краља Чарлса I и Парламента који је предводио Оливер 

Кромвел. Након победе Парламента у Енглеској је створена република. Монархија је убрзо 

обновљена али је Енглеска постала уставна грађанска монархија. 

8.У чему је значај Америчке револуције?  
Трајала је од 1775. до 1783. и представља сукоб између Енглеске и њених 13 колонија на 

источној обали Северне Америке. Она се другачије зове и Рат за независност. Колоније су 

прогласиле Декларацију независности којом су прогласиле своје одвајање од Енглеске и 

стварање САД. Декларацију је саставио Томас Џеферсон. Париским миром 1783. су 

створене САД. Вођа револуције је био Џорџ Вашингтон. 
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1787. САД су добиле Устав. На челу државе је председник, а законодавну власт има 

Конгрес. 

9.Када је био грађански рат у САД и између кога је вођен?  Био је од 1861-1865.г. Вођен 

је између Севера и Југа због ропства. 

10.Каква држава је била Француска уочи револуције? 

Француска је била апсолутистичка монархија у којој су владали феудални друштвени 

односи, владао је краљ Луј XVI. Становништво је било подељено на три сталежа, односно 

друштвене групе: 

          1.племство       2.свештенство        3.сељаци и грађани 

Прва два сталежа су била повлаштена и имали су сву власт. Трећи сталеж  је чинио око 97% 

од укупног броја становника, морали су да плаћају порезе и нису имали право да учествују у 

управљању државом. 

10.Које године је избила Француска револуција и којим догађајем је почела?  
 Почела је 1789.г. падом Бастиље- француски затвор- симбол апсолутизма и тираније. 

11.Који су најзначајнији догађаји у време Француске револуције? 

     - мај 1789. краљ Луј XVI сазива Скупштину државних сталежа  

     - јул 1789. становници Париза су заузели и спалили трвђаву Бастиљу-симбол 

апсолутизма и тираније 

     - 1789. укидање феудализма, проглашена Декларација о правима човека и грађанина  

     - 1791. проглашење Устава  

     - 1792. погубљење краља и краљице Марије Антоанете-Француска постаје република 

     - 1793-1794. Јакобинска диктатура 

     - 1795-1799. Владавина Директоријума (петочлана влада) 

12.Који су резултати Француске револуције?   

Укидање феудалних односа, увођење републиканског облика владавине, поштовање личних 

слобода и једнакост грађана пред законом, стварање француске нације. 

13.Ко су били представници просветитељства у Француској? 

Монтескје, Волтер и Жан Жак Русо. 

14. Ко су биле најзначајније личности Француске револуције? 

Максимилијан Робеспјер, Оноре Габријел Мирабо, Мара, Дантон 

15.Ко је био Наполеон Бонапарта (1769-1821)?  
 Француски војсковођа, државник и владар. Имао је титуле конзула и цара(1804-1814. И 100 

дана 1815). Водио је освајачке ратове и освојио скоро целу западну Европу и део средње 

Европе. Његови највећи противници били су: Аустрија, Русија, Пруска и Енглеска. 

16.Наведи Наполеонове битке?   
Битке код Абукира, Пирамида, Аустерлица, Трафалгара, Јене, Бородина, Лајпцига, Ватерлоа. 

17.Којим догађајем почиње Наполеонов пад?   
1812.г. походом на Русију. Наполеон је доживео неуспех. Руси су се повлачили избегавајући 

одлучујућу битку, једина већа битка се одиграла код Бородина , Наполеон је остварио 

пирову победу јер је изгубио више од 30 хиљада војника. Француска војска је ушла у скоро 

напуштену Москву, Наполеон је наредио повлачење , али је Французе приликом повратка 

захватила јака зима и глад од чега су многи војници умирали. 

1813. Наполеон је доживео тежак пораз у Бици народа код Лајпцига. 

18.Шта су Елба и Света Јелена?  
То су острва на која је Наполеон био протеран. Са Елбе је успео да се врати и да влада још 

100 дана. На острву Света Јелена је умро. 

19.Када је био Бечки конгрес и по чему је значајан? 

 Био је 1815.г. То је био највећи мировни конгрес у 19. веку. Циљ му је био да се пониште 

резултати Француске револуције и Наполеонових освајања. У свим земљама су поново 

успостављени стари режими и свргнуте династије. Створена је Света алијанса-савез Русије, 

Аустрије и Пруске против ширења револуционарних и либералних идеја. 

20.Шта је нација?   
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Нација је заједница људи који говоре истим језиком и имају заједичку прошлост и културу. 

19. век је био век нације. 

21.У чему је значај Јулске револуције у Француској? 

Била је 1830. године, укинут је феудално-апсолутистички поредак, буржоазија је преузела 

власт. 

22.У чему је значај револуције 1848/49? 

То је једна од најзначајнијх револуционарних побуна, захватила је више европских држава, 

другачије се назива пролеће народа. То су биле грађанске револуције, захтеви су се 

односили на ограничавање краљевског апсолутизма, доношење устава, укидање феудалних 

односа, већа грађанска и политичка права. Захватила је Аустрију, Француску, Немачку, 

Италију. 

23.Када и како је дошло до уједињења Италије? 

Уједињење италијанских земаља је завршено 1870. године. Борбу за уједињење Италије је 

започела држава Пијемонт (Краљевина Сардинија). Камило Кавур је био председник 

владе Пијемонта, уз помоћ француског цара Наполеона III је савладао Аустријанце, у 

војводствима на северу су избиле побуне против аустријске власти, Ђузепе Гарибалди је 

извршио поход на Напуљску краљевину. Италији су припојени Венеција и Рим. 

24.Како је дошло до уједињења Немачке? 

Немачке државе су чиниле Немачку конфедерацију у којој се све више истицала Пруска. 

Доласком Вилхелма I на престо 1861. и Бизмарка на чело владе почеле су припреме за 

немачко уједињење. Пруска је поразила Аустрију у бици код Садове 1866. и Француску у 

бици код Седана 1870. 1871. Пруси су у Варсају прогласили Немачко царство, пруски краљ 

је постао немачки цар. 

25.Ко је био Ото фон Бизмарк? 

Он је био водећа личност немачког уједињења и један од  најмоћнијих европских политичара 

у другој пол. 19. века. Био је канцелар (председник владе) Пруске, а након уједињења и 

Немачке. Добио је назив „гвоздени канцелар“. 

26.Шта је источно питање?  
 То је проблем опстанка Турског царства у Европи.Око његових територија су се бориле и 

велике силе и балкански народи. 

27. Шта знаш о Кримском рату? 

Трајао је од 1853-1856. Сукоб је почео кад су руске трупе заузеле турске кнежевине Влашку 

и Молдавију. Турска је објавила Русији рат, на страну Турске су стале Француска, Велика 

Британија и Краљевина Сардинија. Напали су Севастопољ, руску ратну луку на Криму и 

Русија је доживела пораз. Последица рата је слабљење моћи Русије и спречено је њено 

ширење на рачун Турске. 

28.Наведи балканске народе који су били под влашћу Турака?  
Срби, Бугари, Грци, Румуни, Албанци. 

29.Када је био Берлински конгрес и које балканске државе су на њему стекле 

независност?   
Био је 1878.г. Србија, Црна Гора и Румунија су стекле независност. 

30.Наведи националне државе балканских народа?  
Грчка, Србија, Црна Гора, Румунија, Бугарска, Албанија. 

31.Наведи најзначајније државе 18. и 19. века и њихове владаре: 

* Француска- Луј XVI Бурбонски ( краљ који је владао у време Француске револуције), 

Наполеон Бонапарта ( од 1804.г. био је француски цар)- Француска је у 19. веку била и 

монархија и република 

* Енглеска- краљица Викторија ( уређење: монархија- краљевина) 

* Немачка-  Виљем I и Виљем II из династије Хоенцолерн 

* Италија- краљ Виторио Емануел из династије Савоја.) 

* Русија- по уређењу била је монархија-Александар I, Николај I, Николај II  из династије 

Романов. 
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* Сједињене Америчке Државе- држава је настала 1783.г., по уређењу је била република.  

* Аустро-Угарска- по уређењу монархија, владала је династија Хабзбурговаца ( 

најзначајнији владар Франц Јозеф) 

32.Шта знаш о учешћу Срба у револуцији 1848/49.г.?  

 Срби су 1848.г. сазвали црквено-народни сабор у Сремским Карловцима познат као Мајска 

скупштина. Одлуке донете на овој скупштини биле су: 

* створена је Српска Војводина која је обухватала Срем, Бачку, Банат и Барању 

* за војводу је изабран Стеван Шупљикац 

* Карловачки митрополити Јосиф Рајачић постао је патријарх 

33.Наведи образовне и културне установе Срба у јужној Угарској? 

 Гимназије у Сремским Карловцима и Новом Саду, Матица српска- основана 1826.г. у 

Пешти, а од 1864.г. се налази у Новом Саду.) 

34.Шта је било 1867.г.?  

Тада је донета аустро-угарска нагодба којом је Хабзбуршка монархија постала Аустро-

Угарска монархија и подељена је на два дела. 

 

IV  СРПСКИ НАРОД У 19. ВЕКУ 

1.Колико је трајала Српска револуција?  1804-1835.г. 

2.Наведи периоде Српске револуције?   
Период ратовања од 1804-1815.г. и период преговарања од 1815-1835.г. Завршена је 

укидањем феудализма и доношењем првог Устава у Србији. 

3.Наведи догађаје из периода ратовања?  
Први српски устанак од 1804-1813.г. 

 Хаџи-Проданова буна- 1814.г. 

Други српски устанак- 1815.г 

4.О чему се највише преговарало?   
О аутономији Србије. Аутономија је самоуправа у оквиру Турског царства. 

5.Који је значај Српске револуције?   
Обновљена је српска држава, 1835.г. укинути су феудални односи и донет је први српски 

устав - Сретењски устав. 

6.Како се звала територија на којој је избила српска револуција?   
Београдски пашалук. 

7.Шта је Кочина крајина? 

Српски назив за последњи аустро-турски рат 1788-1791. Назив је добио по једном од српских 

предводника, Кочи Анђелковићу. Највише се ратовало на територији Београдског 

пашалука, а Срби су ратовали против Турака организовани у фрајкоре-добровољачке 

одреде. 

8.Шта је кнежинска самоуправа? 

Турци су дозволили Србима да се организују у нахији, кнежини и селу. Старешина села је 

био кмет, старешина кнежине кнез, а нахије оборкнез. Они су за турску власт сакупљали 

порез, одржавали путеве, гонили хајдуке, бринули о Србима. 

9.Колико је трајао Први српски устанак?  1804-1813.г. 

10.Каква је била ситуација у Београдском пашалуку пред Први српски устанак? 

Београдским пашалуком је управљао везир Мустафа-паша. Због своје благе управе добио је 

назив „Српска мајка“. Престала су насиља над становништвом, почео је напредак привреде, 

све више Срба се бавило трговином. 1801. група турских одметника-дахија су убила Хаџи 

Мустафа-пашу, преузели су власт у Београдском пашалуку, међусобно су га поделили и 

завели праву страховладу. 

11.Који је био узрок избијања Првог српског устанка?  
Насиље дахија над српским становништвом у Београдском пашалуку. 

12.Који је био повод за избијање Првог српског устанка?   
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Сеча кнезова. Турци су побили више од 100 српских кнезова како би заплашили Србе и 

спречили их у пружању отпора. 

13.Ко су биле дахије?  
 То су старешине јањичара, одметници од султана, који су у Београдском пашалуку 

спроводили насиље над Србима. То су били Аганлија, Кучук Алија, Мула Јусуф и 

Мехмед-ага Фочић. 

14.Шта знаш о почетку Првог српског устанка?   
15.02.1804.г.(празник Сретење) одржан је збор у Орашцу на коме је донета одлука да се 

подигне устанак против дахија и за вођу је био изабран Ђорђе Петровић Карађорђе (вожд). 

15.Ко је био Карађорђе (1762-1817)? 

 био је вођа Првог српског устанка  

 владао је Србијом од 1804-1813.г. 

 оснивач династије Карађорђевић 

 имао је титулу вожда 

 владао је апсолутистички 

 1813.г. је напустио Србију, отишао у Аустрију па у Русију 

 1817.г. вратио се у Србију у намери да поново подигне устанак против Турака, али 

био је убијен у Радовањском лугу по наредби Милоша Обреновића, београдског 

везира и турске владе. 

16.Наведи битке из Првог српског устанка? ( Иванковац, Мишар, Делиград, Чегар) 

       *Иванковац-1805. Први сукоб између устаника и законите султанове војске; до тада су  

ратовали само против дахија   

       *Мишар 1806. Код Шапца, устаници поразили војску босанског везира 

       *Делиград 1806. Устаници победили војску румелијског везира 

        *Чегар 1809.г. једина битка у којој су Срби доживели пораз од Турака. Србе је у овој  

бици предводио Стеван Синђелић. Турци су од глава погинулих Срба подигли Ћеле-кулу 

код Ниша. 

17.Наведи војводе из Првог српског устанка?  
Хајдук Вељко Петровић, Стеван Синђелић,  Миленко Стојковић, Петар Добрњац, поп Лука 

Лазаревић 

18.У чему је значај Мира у Букурешту? 

Склопиле су га Тураска и Русија 1812. Русија је повукла своје трупе из Србије . Изборила је 

аутономију за Србе, али они је нису прихватили и наставили су да се боре. 1813. велика 

турска војска предвођена Хуршид пашом је напала Србију и она је покорена до октобра 

1813. Карађорђе и велики број устаничких старешина су напустили Србију. Велики број 

Срба се иселио на територију Аустрије. 

19.Када је настала прва српска влада и како се звала?  
 Прва српска влада настала је 1805.г. и звала се Правитељствујушчи совјет. Први 

председник био је Прота Матеја Ненадовић. 

20.Каква је била ситуација у Београдском пашалуку након слома Првог српског 

устанка? 

За београдског везира је постављен Сулејман-паша Скопљак који је завео страховладу над 

Србима, насиље, освету због устанка. 

Због тога је Хаџи Продан Глигоријевић подигао буну 1814. али Турци су је угушили. 

21.Када је био Други српски устанак? 1815.г.  

22.Шта знаш о почетку Другог српског устанка?   
23.04.1815.г. (празник Цвети) одржан је збор у Такову на ком је донета одлука да се подигне 

устанак против Турака и за вођу је био изабран Милош Обреновић („Ево мене, а ето вама 

рата с Турцима!“) 

23.Ко је био Милош Обреновић (1783-1860)?  

 био је вођа Другог српског устанка  

 владао је Србијом два пута 1815-1839.г. и 1858-1860.г. 
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 оснивач династије Обреновић 

 владао је апсолутистички 

 имао је титулу кнеза 

 одрекао се власти 1839- 1838. је проглашен Турски устав који је ограничавао његову 

власт 

24.Наведи битке из Другог српског устанка?   
Љубић, Дубље, Пожаревац, Палеж 

25.Најзначајније војводе из Другог српског устанка? 

Арсеније Ломо, Милић Дринчић, Танаско Рајић, Јово Вукомановић, Сима Ненадовић 

26.Који су се значајни догађаји десили у време владавине Милоша Обреновића? 
* 1815.г.- споразум између Милоша и Марашлије ( уведена је заједничка српско-турска 

управа у Београдском пашалуку                                             

* 1830.г. – хатишериф- Србија је добила аутономију у оквиру Турског царства 

* 1830.г. берат – Милош Обреновић је постао наследни кнез Србије ( Србија постаје 

Кнежевина) 
*1835.г.укинути су феудални односи 

* 1835.г. донет је први српски устав- Сретењски устав ( устав је написао Димитрије 

Давидовић) 

* Крагујевац је био престоница Србије 

27.Појмови: 
 аутономија-самоуправа 

*амнестија-помиловање 

*абдикација-одрицање од престола 

* хатишериф- свечана султанова повеља, највиши правни акт у Турском царству 

*берат- повеља коју издаје султан 

* намесништво- орган власти који управља државом уместо малолетног владара 

28.Шта је Србија добила Хатишерифом из 1830? 

Независну унутрашњу управу, право на избор старешина, слободу вероисповести, слободу 

трговине. 

29.Шта је Србија добилаХатишерифом из 1833? 

Добила је територијално проширење-6 нахија које је још ослободио Карађорђе у Првом срп. 

устанку. 

 

 

V   ВЛАДАРИ СРБИЈЕ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

 ДИНАСТИЈА КАРАЂОРЂЕВИЋ 

 

1. Карађорђе – вожд (1804-1813) 

2. Александар Карађорђевић- кнез  (1842-1858) 

3. Петар I Карађорђевић- краљ (1903-1918. Србија, 1918-1921. Краљевина СХС) 

4. Александар I Карађорђевић- краљ (1921-1934) 

5. Петар II Карађорђевић- краљ (1934-1945) 

 

ДИНАСТИЈА ОБРЕНОВИЋ 

 

1. Милош Обреновић- кнез (1815-1839, 1858-1860) 

2. Михајло Обреновић- кнез (1839-1842, 1860-1868) 

3. Милан Обреновић- кнез и краљ (1868-1889) 

4. Александар Обреновић- краљ (1889-1903) 
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 НА ПРЕСТОЛУ СРБИЈЕ ТОКОМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКАСМЕЊИВАЛИ 

СУ СЕ ВЛАДАРИ ИЗ ДИНАСТИЈЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ И ОБРЕНОВИЋ  

 

 КАРАЂОЂЕ ( 1804-1813.г.) 

 МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ ( 1815-1839) 

 МИХАЈЛО ОБРЕНОВИЋ 

- био је син Милоша Обреновића 

- владао је два пута Србијом  

- био је најобразованији српски владар 

- имао је титулу кнеза 

- 1841.г. Београд је постао престоница Србије 

- 1867.г. добијање градова ( Турци су напустили све српске градове) 

- 1868.г. био је убијен у Кошутњаку 

- Жена-мађарска грофица Јулија Хуњади 

 

 АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ 

- био је Карађорђев син 

- у време његове владавине главну улогу су имали уставобранитељи ( Илија 

Гарашанин, Тома Вучић Перишић..) – залагали су се за доношење устава 

- Србија је добила установе модерне државе, усвојени су важни закони и основане 

установе у области просвете и културе: 

- *1842.г. је основано Друштво српске словесности 

*1844.г. донет је Грађански законик ( Јован Хаџић) 

* 1844.г. настало је Начертаније- национални програм уједињења Срба ( Илија 

Гарашанин- аутор) 

- долази до културног препорода чији је носилац био Вук Караџић 

- осниване су основне школе, гимназије, Војна академија, Народни музеј 

- жена- Персида Ненадовић 

 

 МИЛАН ОБРЕНОВИЋ 

- био је први српски краљ у новом веку ( 1882.г. се прогласио за краља ) 

- од 1882.г. Србија је краљевина 

- ратовао је против Турака ( 1876-1878.г.) 

- 1878.г. Берлински конгрес- СРБИЈА ЈЕ ДОБИЛА НЕЗАВИСНОСТ И 

територијално проширење (Нишки, Пиротски, Топлички и Врањски округ) 

- 1881.г. оснивање политичких странака 

- 1882.г. уведено је основно образовање за мушку и женску децу 

- 1883.г. Тимочка буна-обрачун са радикалима 

- 1883.г. уведен је први телефон 

- 1884.г. прва железничка пруга у Србији од Београда до Ниша 

- 1885.г. српско-бугарски рат- пораз Србије у бици на Сливници 

- 1888.г. устав- ( уведен је парламентаризам) 

- 1889.г. абдикцаија Милана Обреновића 

- жена-Наталија Кешко 

 

 АЛЕКСАНДАР ОБРЕНОВИЋ 

- био је син Милана Обреновића 

- његова владавина обележена је честим државним ударима, променама устава и влада 

- 1903.г. Мајски преврат ( официри српске војске предвођени капетаном Драгутином 

Димитријевићем Аписом убила је краља Александра и краљицу Драгу) 

- жена-Драга Машин 
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 ПЕТАР 1 КАРАЂОРЂЕВИЋ 

- био је српски краљ ( 1904.г. био је крунисан за краља) 

- уживао је велику популарност у народу 

- период његове владавине био је најдемократскији у политичком развитку Србије 

- у његово време дошло је до привредног, друштвеног и културног напретка Србије 

- поштовао је устав и законе 

- звали су га Ослободилац 

- са српском војском и народом прошао је све страхоте балканских ратова и 1. 

светског рата 

- 1.12.1918.г. настала је Краљевина Срба Хрвата и Словенаца ( обухватала је Србију, 

Црну Гору, Хрватску, Словенију, БиХ, Македонију) 

- Умро је 1921.г. 

- Жена-Зорка Петровић 

 

 АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ 

- био је краљ Краљевине Југославије 

- 1921.г. донет је Видовдански устав 

- 1921.г. образована је Мала антанта ( Краљевина СХС, Румунија,Чехословачка)- циљ: 

да се спречи обнова Аустро-Угарске 

- 1928.г. убиство у Народној скупштини 

- 1929.г. краљ је укинуо парламентаризам и завео диктатуру ( шестојануарска 

диктатура) 

- Јачање сепаратистичких снага који су радили на разбијању Југославије ( усташе и 

ВМРО) 

- 1929.г. држава је променила име у Краљевина Југославија 

- 1934.г. Балканска антатна ( Југославија, Румунија, Грчка и Турска) 

- Сарадња са Енглеском и Француском 

- 1934.г. био је убијен у Марсеју  

- Жена –румунска принцеза Марија 

 

 ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ 

- био је последњи краљ Краљевине Југославије 

- због малолетства уместо њега је владало намесништво ( водећа личност намесништва 

био је кнез Павле Карађорђевић) 

- од 1934.г.- Југославија почиње да сарађује са Италијом и Немачком 

- 1939.г.- споразум Цветковић-Мачек ( створена Бановина Хрватска) 

- 25.03.1941.г. Југославија је приступила Тројном пакту ( Тројни пакт је настао 1940.г. 

и чиниле су Италија, Немачка и Јапан.) 

- 27.03.1941.г. државни удар ( незадовољни што је Југославија приступила Тројном 

пакту, официри југословенске војске збацили су намесништво и владу и краља Петра 

II прогласили пунолетним) 

- 6.04.1941.г. Немачка напала Југославију ( почетак Другог светског рата на 

територији Југославије) 

- 1945.г. била је укинута монархија и Југославија је постала република ( краљу Петру 

је нова комунистичка власт забранила повратак у земљу) 

- Умро је 1970.г. 

- Жена-грчка принцеза Александра 

 

 

ТЕРИТОРИЈЕ НА КОЈИМА СУ ЖИВЕЛИ СРБИ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ У19. И 

ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 
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1. Јужна Угарска – данашња Војводина( ту су Срби били под аустро-угарском влашћу 

и те власти су се ослободили 1918.г- тада се Војводина  прикључује Краљевини 

Србији.) 

2. Босна и Херцеговина ( На тим просторима Срби су живели прво под влашћу Турака, 

а од 1878.г. под влашћу Аустро-Угарске (окупирана територија). Аустро-Угарске 

власти су се ослободили 1918.г. и БиХ улази у састав Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца) 

3. Хрватска, Славонија и Далмација ( На тим просторима Срби су били под аустро-

угарском влашћу и те власти су се ослободили 1918.г. Хрватска улази у састав 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.) 

4. Стара Србија ( обухватала је Косово, Метохију, Рашку област и северну 

Македонију)- на тим просторима Срби су били под влашћу Турака и те власти су се 

ослободили 1912.г. после Балканских ратова. Од 1912.г. Стара Србија је била у оквиру 

Краљевине Србије.) 

5. Црна Гора 
Перид владичанства-митрополити су се бирали из породице Петровић-Његош, а 

називали су се и владике 

*Петар I (1784-1830)-проглашен Законик Петра I 

*Петар II (1830-1851)-основао гвардију (нижи суд) и перјанике (гарда); књижевник- 

„Горски вијенац“, „Лажни цар Шћепан Мали“, „Луча микрокозма“ 

Доба световне власти-кнез и краљ 

*Кнез Данило (1851-1860)-Законик Данила Првог 

*кнез и краљ Никола I Петровић Његош (1860-1918)-1878. На Берлинском 

конгресу Ц. Гора је добила независност и територијално проширење -планински 

крајеви, излаз на Јадранско море 

* од 1918.г. Црна Гора се налзи у оквиру Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

 

 

 

 ЗНАЧАЈНЕ ЛИЧНОСТИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

1. Никола Пашић -Био је вођа Радикалне странке, председник владе Србије током I 

светског рата 

2. Јован Ристић -Био је вођа Либералне странке, намесник у време Милана и 

Александра Обреновића 

3. Илија Гарашанин - Написао је „Начертаније“ 

4. Светозар Милетић- Био је најзначајнији политичар међу Србима у Јужној Угарској, 

основао је Српску народну слободоумну странку 

 

 

8. РАЗРЕД 

(САВРЕМЕНО ДОБА) 

I.  ЕВРОПА И СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

 

ПРИПВРЕДА 

1.У којој привредној грани је дошло до највећег напретка? ( највећи напредак остварен је 

у саобраћају,нарочито се развио железнички саобраћај, што је омогућило да и удаљенији 

континенти буду доступнији.) 

2.Које гране индустрије су се развиле?  (металургија и машинска индустрија.) 
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3.Које природне науке су се највише развиле? (хемија,физика,биологија.) 

4.Када је дошло до Друге индустријске револуције? ( у другој половини 19. века. Она 

подразумева примену     електричне енергије,мотора са унутрашњим сагоревањем,као и 

нафте и гаса као изворима енергије. 

5.Наброји најзначајније техничке проналаске из друге пол.19. и поч. 20. века? 

(сијалица,телефон, мотор са унутрашњим сагоревањем,вишефазна наизменична 

струја,фонограф,телеграф и радио.) 

 6.Који проналасци су унапредили саобраћај? (електрична локомотива,електрични 

трамвај,аутомобил, цепелин и авион.) 

7.Наведи открића у области науке и технике крајем 19. и поч. 20. века? 

       * развој железничког саобраћаја, 

       * производња првих авиона и аутомобила, 

       * конструисана динамо-машину- ВЕРНЕР СИМЕНС, 

       * сијалица-ТОМАС  ЕДИСОН, 

       * телефон-АЛЕКСАНДАР ГРЕЈЕМ БЕЛ, 

       * телефонија-МИХАЈЛО ПУПИН, 

       * динамит- АЛФРЕД НОБЕЛ, 

       * периодни систем елемената – ДМИТРИЈ МЕНДЕЉЕЈЕВ, 

       * вакцина против беснила-  ЛУЈ ПАСТЕР, 

       * теорија о еволуцији човека- ЧАРЛС  ДАРВИН, 

       * икс зраци-ВИЛХЕЛМ РЕНДГЕН 

8.Ко је био Никола Тесла? ( научник српског порекла,рођен у Смиљану у Лици,заслужан је 

за проналазак  вишефазне струје и могућности да се она преноси на велике удаљености.) 

9.Ко је био Томас Едисон? ( амерички научник који је изумео сијалицу.) 

10.Ко је био Михајло Пупин? ( српски научник,који је остао запамћен по достигнућима у 

преносу струје и телефонског сигнала.) 

11.Ко је био Алфред Нобел? ( шведски хемичар, који је изумео динамит 1867.г. Свестан да 

се његов експлозив може користити и у војне сврхе тестаментом је универзитету у 

Стокхолму завештао велику суму новца која се сваке године од 1901.г. додељује као награда 

за најбоље резултате у области физике,хемије,медицине, књижевности и борбе за мир.) 

12.Ко је био Чарлс Дарвин? ( енглески природњак,развио је теорију еволуције и њу 

образложио у познатом делу, Порекло врста путем природног одабирања.) 

13.Ко је био Варнер Сименс? ( он је електричну енергију претворио у механичку.) 

14.Која су била најважнија превозна средства? ( железница,бицикл и аутомобил.) 

15.Наведи најважније фирме које су производиле аутомобиле?(Пежо,Рено,Фијат,Форд.) 

16.Шта је цепелин?( Ваздушна летелица којом је био успостављен први ваздушни 

саобраћај.) 

17.Ко је извео први лет авионом и када? ( браћа Рајт 1903. г.) 

18.У којим државама је дошло до развоја тешке индустрије? ( у Немачкој, В. 

Британији,Белгији, Француској, САД  и нешто касније у Русији.) 

19.Која је била највећа индустријска земља на свету? ( САД) 

 

ДРУШТВО 

1.Колико је у Европи било становника до 1900. г.? ( 390 милиона.Дошло је до повећања 

броја становника услед пада морталитата.) 

2.Шта је морталитет? ( смртност) 

3.Које државе су биле велике силе? ( Француска,В.Британија,Немачка,Аустро-

Угарска,Русија у Европи,аСАД и Јапан ван Европе.) 

4.Наведи велике градове поч. 20.в.? ( Лондон,Берлин,Париз, Беч,Истанбул, Москва) 

5.Каквог уређења су биле  европске државе? ( монархије и републике.У Европи, 

Француска и Швајцарска су биле републике а остале монархије, а ван Европе републиканско 

уређење су имале САД.) 
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6.Какве су то демократске државе? ( то су биле државе које су имале Устав и 

парламент,где су постојале политичке слободе и опште право гласа.) 

7.Које европске државе су последње добиле Устав и парламент? ( Русија и Турска) 

8.Која је била водећа идеја 19. века? (национализам,пошто су све државе изграђене или су 

настајале на националној основи. Било је и вишенационалних држава,а то су Турска и 

Аустро- Угарска) 

9.Шта је идеологија? ( систем идеја и погледа на одређена питања у 

политици,науци,религији,уметности.) 

10.Наведи најпознатије идеологије? ( либерализам,конзерватизам,радикализам и 

социјализам(марксизам)) 

* Либерализам- подразумева слободу мишљења,уставно уређење државе,опште 

право гласа.Енглеска се сматра колевком уставности и либерализма. 

* Конзервативизам- очување старог, традиционалног мишљења,исказујући 

одбојност према новом и напредном. 

* Радикализам- залагала се за корените промене у друштву и држави.Залагали су се 

и за једнака политичка права за све грађане. 

               *Социјализам( марксизам)- оснивач Карло Маркс. Залагала за организовање 

радничке класе и борбу радничке класе за политичка и социјална права, а после Марксове 

смрти подразумева укидање капитализма и успостављање новог друштвеног поретка. 

11.Ко су били Маркс и Енгелс?( они су били творци социјализма –комунизма.Циљ је био да 

се изгради друштво без класа и социјалних разлика,а то се могло извести револуцијом коју ће 

спровести радничка класа.) 

 

КУЛТУРА 

1.Шта је позитивизам? ( филозовски правац који предност даје ономе што се може 

искуством сазнати и проверити.То је био водећи правац у науци и образовању.) 

2.Који правац преовлађује у књижевности? (реализам.Најпознатији писци били 

су:Балзак,Стендал, Елиот, Достојевски и Толстој) 

3.Који правац преовлађује у сликарству? ( импресионизам.Најпознатији сликари су 

Моне,Реноар ,Сезан) 

4.Какав је био развој филмске уметности? (у француској је у једном кафеу приказан први 

филм 1895. г. Док је први биоскоп отворен у Лондону 1905. г. Браћа Лимијер су били 

зачетници развоја филмске уметности.) 

5.Какав је био развој спорта? ( Пјер де Кубертен обновио је античке Олимпијске игре. Прве 

обновљене Олимпијске игре одржане су у Атини 1896. г.Најпопуларнији спортови били су 

бициклизам и фудбал. Фудбал се прво појавио у Енглеској. 

6.Какав је то феминистички покрет? ( покрет за права жена и за њихову равноправност са 

мушкарцима.) 

 

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ   

1.Шта су то велике силе?( то су државе које су биле економски,војно и политички моћне.) 

2.Која држава је била привредно најразвијенија и највећа колонијална сила? ( Велика 

Британија) 

3.Која је била највећа колонија Велике Британије?(Индија-била је крунска колонија 

Велике Британије, називана драгуљем  у британској круни.) 

4.Шта су колоније? (поседи неке земљеизван њених граница.Колоније су биле политички и 

економски зависне од државе која их је образовала.) 

5.Где су се колоније развијале? (у Азији,Африци и на острвима у Тихом и Индијском 

океану.) 

6.Које су још  биле британске колоније? ( Египат,Судан,Кенија,Нигерија.....) 
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7.Која држава је после Велике Британије била велика колонијална сила'( 

Француска.Њене колоније су биле у Северној Африци( Алжир,Западна Африка,Тунис),али је 

запосела и острво Мадагаскар у Индијском океану и источни део Индокине.) 

8.Где је Немачка имала своје колоније? ( јако касно се Немачка укључила у трку за 

освајање колонија, тек после уједињења 1871.г.Имала је колоније у југозападном и источном 

делу Африке.) 

9.Које су биле италијанске колоније? (и она се касно укључила у трку за колонијама,тек 

после уједињења 1870.Колоније су јој биле Либија,Родос,део Сомалије.) 

10.Који континент је познат као „црни континент“? (Африка) 

11.Које државе су се укључиле у поделу „ црног континента“? 

(Енглеска,Француска,Немачка,Белгија,Италија) 

 12.Које државе су имале интерес у Азији? (Русија,САД, Немачка и Велика Британија) 

 13.Како се звао период од 1878.г до 1914.г и зашто? ( „ лепа времена“,зато што је то био 

период мира, када се није ратовало.) 

  14.Наведи политичке блокове који су се формирали крајем 19. и поч. 20.в. ( 1882.г. 

Тројни савез- Немачка, Италија, Аустро-Угарска и 1907.г. Антанта- Велика Британија, 

Француска, Русија) 

               

БАЛКАНСКИ НАРОДИ И ДРЖАВЕ 

1.Које две државе су под својом влашћу држале Балканско полуострво? ( Турско царство 

и Аустро –Угарско царство) 

2.Која је још држава имала својих интереса на Балкану?( Русија) 

3.Који је циљ имала Русија  на Балканском полуострву?(да овлада мореузима Босфором 

и Дарданелима како би изашла на Егејско и Средоземно море.Том плану се противила 

Велика Британија.) 

4.Какве планове је имала Аустро- Угарска? (план је био продор на исток, да дође до 

Егејског мора.Она је1878.г. извршила окупацију Босне и Херцеговине,а 1908. је извршила 

анексију –припајање Босне и Херцеговине својој територији.) 

5.Коју државу су звали „болесник на Босфору“? ( Турску) 

6.Када је била Младотурска револуција? ( 1907.г.) 

7.Шта је Источно питање? (процес ослобађања европских хришћана од власти Османског 

царства на Балканском полуострву.Првенствено се односи на питање опстанка и наслеђа 

османских територија на Балкану,али и Европе уопште.) 

8.Наведи Балканске народе који су били под турском влашћу?( 

Срби,Бугари,Грци,Румуни,Албанци) 

9.Када су се Балкански народи ослободили турске власти и створили своје националне 

државе? 

 Грчка-1829./ Србија- 1878./ Црна Гора-1878./ Румунија-1878./Бугарска-1908.г./ 

Албанија1912.) 

 10.Ко и када је Турску протерао са Балкана? (Балкански савез 1912. после Првог 

балканског рата.) 

 

ПОЈМОВИ: 

 монархија-је земља са наследним владарем 

 парламентаризам-је друштвени систем у коме постоји парламент 

 парламентарна монархија- је земља која има наследног владара и у којој 

парламент и влада доносе најзначајније одлуке за земљу. 

 република- облик државног уређења у коме народ на изборима бира органе 

власти.Власт није наследна као у монархији. 

 устав- највиши правни акт једне земље 

 империја-велика моћна држава 
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 империјализам-политика која је усмерена на ширење контроле над другим 

народима и земљама. 

 револуција-нагла промена претходног стања,може се односити на друштвени 

и политички поредак, али и на промене у науци и индустрији. 

 пролетери-радници,живе од свог рада. 

 расизам- учење о неједнакости људских раса 

 аутономија-самоуправа,право на самостално одлучивање о појединим 

питањима. 

 капиталистичка привреда-начин производње у коме је главни мотив 

власника капитал,стварање профита. 

 Двојна монархија- назив за Аустро-Угарску која се још назива и црно-жута 

монархија. 

 Асимилација- утапање једног народа у други,наметање језика и културе. 

 

II. НЕЗАВИСНЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА.СРБИ ПОД ВЛАШЋУ АУСТРО –
УГАРСКЕ И ТУРСКЕ 

1.Који  владари су владали Краљевином Србијом кр. 19. и поч. 20.в. ? ( Милан 

Обреновић,Александар Обреновић,Петар I Карађорђевић ) 

2.Од када до када је владао Милан Обреновић? ( 1868- 1889.) 

3.На који начин је дошао кнез Милан О. на власт? ( кнез Михајло није имао 

наследника,па је на власт дошао Милан  коме је Михајло био стриц.Пошто је Милан био 

малолетан уместо њега до 1872. влада намесништво.) 

4.Шта је намесништво? ( орган власти састављен од три члана који управљају државом 

уместо малолетног владара.) 

5.Против које државе је Милан Обреновић ратовао и у ком периоду?(против Турске од 

1876-1878.г.)                                             

 6.Шта је био повод рата против Турске? ( устанак у БиХ 1875.г.) 

7.Колико је ратова  Србија водила против Турске? ( водила је два рата. У првом рату 

Србија је била поражена код Ђуниса,а у другом рату као савезница Русије ослободила је 

значајне територије од турске окупације и победила. 

8.Где је био потписан мир између Турске и Русије? ( У Сан Стефану 1878.г.) 

9.Када је био Берлински конгрес и зашто је био значајан за Србију? ( био је 1878. Србија 

је тада добила независност и територијално проширење: Нишки , Пиротски,Врањски и 

Топлички округ) 

10.О чему говори Тајна конвенција и када је донета?(1881.г. потписали су је Србија и 

Аустро-Угарска.Србија се обавезала да неће водити спољну политику  супротну интересима 

Аустро-Угарске,пре свега у Босни и Херцеговини) 

11.Када је Србија постала краљевина? (1882.г. и тада је кнез Милан постао први 

нововековни краљ.)      

12.Када је била Тимочка буна и шта је повод за њено избијање? (била је 1883.г.Повод је 

била владина одлука да се од сељака одузме застарело оружје.Радикали су ову владину 

одлуку напали у штампи и позвали народ да не врати оружје.Дошло је до оружане побуне у 

источној Србији у Тимочкој крајини. Војска је угушила буну. Велики број учесника био је 

осуђен на смрт,а вођа радикала Никола Пашић је побегао у Бугарску.) 

13.Са којом државом је Србија још ратовала у време Милана Обреновића?( ратовала је 

са Бугарском 1885.г. Вођена је битка код Сливнице у којој је Србија била 

поражена.Захваљујући Аустро –Угарској ,Србија није претрпела веће последице.После овог 

рата краљу Милану Обреновићу је био пољуљан ауторитет.) 

14.Када настају политичке странке у Србији? ( 1881.г.) 
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15.Наведи политичке странке у Србији? ( Народна радикална странка,вођа Никола 

Пашић,Либерална странка, вођа Јован Ристић,Напредна странка,вође Милан Пироћанац, 

Милутин Гарашин,Стојан Новаковић) 

16.Које уставе је Србија имала пре 1888.г.?(Сретењски устав 1835. г.,Турски устав 

1838.г.,Намеснички устав 1869.) 

17.Шта је Устав? (највиши правни акт једне земље на основу ког се уређује држава.) 

18.Који је значај Устава из 1888.г.? (био је то први Устав донет у независној држави.Њиме 

је уведен парламентаризам и загарантована грађанска права и слободе.) 

19.Шта је парламентаризам? (то је политички систем у ком парламент има законодавну 

власт,он именује владу и она је њему одговорна.) 

 20.Када и зашто је краљ Милан Обреновић абдицирао? (1889.г.Разлози:државни 

проблеми,развод од краљице Наталије,борба са радикалима,донешен Устав 1889.г. и он не 

може да влада апсолутистички.) 

21.Шта је абдикација? (одрицање од власти.) 

22.До када је живео краљ Милан? ( до 1901.г.Умро је у Бечу и сахрањен у манастиру 

Крушедол.) 

 

ВЛАДАВИНА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА(1889-1903.г.) 

 

1.Како је Александар Обреновић дошао на власт? ( он је 1889.г. малолетан,тако да је 

Србијом владало намесништво до 1893.г. када је Александар извршио државни удар и дошао 

на власт.)   

 2.Ко су били намесници у време краља Александра? ( Јован Ристић,Коста Протић,Јован 

Белимарковић) 

 3.Шта је државни удар? (незаконито преузимање власти или уставног поретка у земљи.) 

4.Шта је обележило његову владавину? ( честе промене устава,влада и државни удари.) 

5.Како је Александар мењао уставе? ( укинуо је устав из 1888.г. и вратио на снагу устав из 

1869.г. а потом је и њега  укинуо и донео нови устав из 1901.г.) 

6.Шта знаш о његовом браку са Драгом Машин?( он се њоме оженио1900.г.Она је била 

дворска дама његове мајке краљице Наталије,старија од њега,удовица,нероткиња и српска 

јавност као и његови родитељи  нису били за овај брак.) 

 7.Када је био Мајски преврат? ( 1903.г. завереници-политичари и војници,предвођени 

Драгутином Димитријевићем Аписом и Ђорђем Генчићем упали су у двор и убили краља и 

краљицу.Тим чином завршена је владавина Обреновића и окончана борба између две српске 

династије.) 

 

ВЛАДАВИНА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА  ( 1903-1921.г.) 

 

  1.После ког догађаја Петар I  долази на власт?( после Мајског преврата 1903.г.) 

  2.Која је била водећа политичка странка у време Петра I( радикална 

странка.Најзначајнији политичар тог времена био је Никола Пашић.) 

  3.Који догађаји су обележили спољну политику Петра  ( Царински рат 1906-

1911.г.,Анексиона криза 1908.г, Балкански ратови и Први светски рат.) 

  4.Шта знаш о Царинском рату? ( то је економска блокада Србије од стране Аустро – 

Угарске.Када је истекла важност старог трговинског уговора, започели су преговори о 

склапању новог.Услови новог уговора нису одговарали Србији и она се окреће Бугарској и 

Француској.После тога је Аусто-Угарска забранила Србији извоз стоке чиме је започео 

Царински рат.Србија је била приморана да потражи нова тржишта,али не више за продају 

живе стоке  већ месних прерађевина.Из овог рата Србија је изашла као победник. 

 5.Шта знаш о анексији БиХ? ( 1908.г. Аусто-Угарска је извршила анексију Босне и 

Херцеговине и припојила је својој територији.Овом анексијом су и Србија и Црна Гора 

изгубиле могућност проширења и ослобађања БиХ и својих сународника и коначно морале 
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да се одрекну ових територија.У Србији су биле организоване демострације у којима је 

учествовао и престолонаследник Ђорђе.Русија није могла да помогне Србији,тако да је 

1909.г. Србија морала да призна анексију БиХ.) 

 

ЦРНА ГОРА КР. 19. И ПОЧ. 20.В. 

 

1.Ко је владао Црном Гором од 1860.г. до 1918.г. ?( Никола Петровић) 

2.Шта је Црна Гора добила одлукама Берлинског конгреса? (добила је независност и 

територијално проширење.Добила излаз на море са градовима Баром и Улцињем.) 

3.Зашто су књаза Николу звали „таст Европе“? (зато што је својих пет ћерки удао за 

владаре или принчеве других држава.) 

4.Какви су били односи са Србијом? ( у време рата Србија и Црна Гора су 

сарађивале.Међутим,у време мира између династија Петровић с једне стране и Обреновића и 

Карађорђевића са друге стране постојало је супарништво. Разлог за то је борба за првенство 

међу Србима.) 

5.Који су  догађаји обележили спољну политику Николе Петровића? (Балкански ратови 

и Први светски рат.) 

6.Какав је био начин владавине књаза Николе? (апсолутистички) 

7.Када је Црна Гора добила први устав? ( 1905.г.Био је то октроисан (подарени) устав.) 

8.Када је Црна Гора постала краљевина? (1910.г.) 

9.Који град је био престоница Црне горе? ( Цетиње) 

10.Шта знаш о Бомбашкој афери?( црногорски студенти који су се школовали у Београду 

критиковали су режим књаза Николе.Група црногорских младића у Србији је набавила бомбе 

и послала их у Црну Гору.Црногорске власти су заплениле бомбе и оптужили опозицију да 

уз помоћ Србије спрема атентат на књаза Николу.) 

 

СРБИ ПОД АУСТРО-УГАРСКОМ ВЛАШЋУ 

1.Наведи територије где су Срби живели кр.19. и поч.20.в.?( Јужна 

Угарска,Хрватска,Славонија,Далмација,Босна и Херцеговина,Стара Србија.) 

2.Какву аутономију су имали Срби у Јужној Угарској?( црквено-школску.Она је била 

укинута 1912.г) 

3.Каквим појавама су били изложени Срби у Ј.Угарској? (мађаризацији и германизацији) 

4.Наведи културно-просветне институције које су допринеле очувању српског 

националног идентитета? 

     (Матица Сепска,гимназије у Сремским Карловцима и Новом Саду,Карловачка 

митрополија) 

5.Ко су биле политичке вође Срба у Ј.Угарској?(Светозар Милетић,Јаша Томић,Михајло 

Полит Десанчић 

6.Када су се Срби у Ј. Угарској  ослободили аусто-угарске власти? (1918.) 

7.Какав је био положај Срба у Хрватској,Славонији и Далмацији? (српско становништво 

на овим просторима било је насељено на територији Војне крајине.Она је образована у 16.в. 

,а укинута у 19.в.Срби су били изложени  похрваћивању.) 

8.Шта знаш о велеизајничком процесу?( десио се у Загребу 1909.г. На овом суђењу 53 

Србина су оптужена занаводно ширење велико српске пропаганде.) 

9.Ко је имао значајну улогу у очувању националне свести код Срба у Хрватској?(Српска 

православна црква) 

10.Када су се Срби у Хрватској,Славонији и Далмацији ослободили аустро-угарске 

власти? (1918.) 
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СРБИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И СТАРОЈ СРБИЈИ 

1.У ком периоду је БиХ била под турском влашћу? ( од 15.в. до 1878.г.) 

2.Шта је било са БиХ 1878.г.? (Аусро-Угарска је на Берлинском конгресу добила право да 

окупира БиХ.) 

3.Шта је било са Бих 1908. г.? ( Аусто –Угарска је извршила анексију БиХ и припојила 

јесвојој територији.) 

4.Ко је био Бењамин Калај? ( после окупације, управу над БиХ добио је Бењамин Калај.Он 

није признавао националну припадност Срба и радио је на стварању босанске нације тако 

што је ограничио употребу ћириличког писма и забрањивао увоз књига из Србије.)  

5.Шта је дискриминација? ( оспоравање права на једнакост) 

6.Које личности су допринеле очувању националног идентитета у БиХ?(Петар 

Кочић,Јован Дучић и Алекса Шантић)     

7.Шта је „Млада Босна“?(  то је организација омладине у Бих која је свој основни циљ 

видела у борби против окупаторске аустро-угарске власти и уједињењу Босне са Србијом. 

Она се залагала за национално,политичко, социјално и културно ослобађање Срба који су у 

БиХ чинили већину.) 

8.Када су се Срби у БиХ ослободили аусто-угарске власти? ( 1918.) 

9.Шта је обухватала Стара Србија? ( Рашку област,Косово,Метохију и северну 

Македонију.) 

10.Какав је био живот Срба у Старој Србији ? (услови живота Срба у Старој Србији били 

су најтежи у односу  

на живот њихових сународника у осталим деловима Балкана.Албанске банде кретале су се 

слободно,пљачкале су        имовину српских породица ,отимали им жену,децу.Многи Срби 

су да би се спасили оваквог живота или исељавали у Србију или мењали веру.Јавност у 

Србији је са огорчењем примила вест о страдању својих сународника у Старој Србији и 

Македонији.Почетком 20.в. организоване су добровољачке комитетске чете и пребациване 

на турску територију да би од   насиља заштитили Србе.) 

11. Када су се Срби у Старој Србији ослободили турске власти?(1912.г.) 

 

ПОЈМОВИ:   

 анексија –припајање 

 аутократска владавина- облик владавине у којој владар има сву власт 

 

БАЛКАНСКИ РАТОВИ ( 1912-1913) 

1.балкански рат 

 

- трајао је од октобра 1912.г. до маја 1913.г. 

- сукоб измађу Балканског савеза ( Србија,Бугарска,Грчка и Црна Гора) против 

Османског царства. 

- узрок рата: ослобађање балканских народа који су живели под турском влашћу и 

подела балканских територија 

Османског царства међу савезницима после победе у рату. 

- повод  за рат: објава рата Османском царству од стране Црне Горе октобра 1912. г.  

- битке српске војске биле су 1912.г. код Битоља и Куманова- победила је српска 

војска и ослободила Косово, Метохију, Рашку област и Македонију 

- мир је био потписан у Лондону 1913.г. 
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- поражено Османско царство морало је да напусти све територије на Балкану осим 

Цариграда са околином. 

- значај Првог балканског рата : завршено ослобађање балканских народа од турске 

власти. 

 

2.балкански рат 

 

- вођен је од јуна до августа 1913.г. 

- сукоб између Србије,Црне Горе,Грчке ,Румуније и Османског царства са једне стране 

и Бугарске са друге стране. 

- узрок рата: нерешен територијални спор у Македонији (Бугарска је тражила да јој 

припадне и српски и грчки део Македоније. 

- Бугарска је напала Србију и до битке је дошло на Брегалници 1913.г где су Бугари 

били поражени 

- Мир је био потписан у Букурешту 1913.г. 

* Македонија је била подељена између Србије, Бугарске и Грчке 

 

* Србија је после балканских ратова добила територијално проширење: Косово, 

Метохију, Рашку област и вардарску Македонију 

 

 

 III.  ПРВИ СВЕТСКИ РАТ ( ВЕЛИКИ РАТ) 

 IV.  СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

 

1.Колико је трајао 1. светски рат? ( 1914-1918.г.) 

2.На којим континентима се водио рат? ( Европа, Азија, Африка) 

3.На којим фронтовима у Европи се водио рат? ( Западни, источни, балкански, солунски, 

италијански) 

4.Које државе су ратовале на западном фронту? ( Западни фронт се простирао од Северног 

мора до Швајцарске и на том фронту су ратовале Енглеска и Француска против Немачке.) 

5.Које државе су ратовале на источном фронту? ( Источни фронт се простирао од 

Балтичког мора до Румуније и на том фронту је ратовала руска војска против немачке и 

аустро-угарске војске.) 

6.Које државе су ратовале на балканском фронту? ( Балкански фронт се простирао дуж 

Саве, Дунава и Дрине и на том фронту је ратовала српска војска против аустро-угарске 

војске.) 

7.Које државе су ратовале на солунском фронту? ( Енглеска, фрнацуска, италијанска, 

грчка и српска војска против немачке и бугарске војске.) 

8.Наведи зараћене стране, као и државе које су учествовале у 1. светском рату? ( 

Антанта и Централне силе. На страни Антанте ратовали су: Енглеска, Француска, Русија, 

Србија, Црна Гора, САД, Грчка, Италија,Румунија, Јапан,Кина.... На страни Централних сила 

ратовали су: Немачка, Аустро-Угарска, Бугарска и Турска.) 

9.Наведи неутралне државе у 1. светском рату? ( Шпанија, Швајцарска, Шведска, 

Норвешка.) 

10.Шта знаш о поводу за избијање 1. светског рата? ( Повод за избијање 1. светског рата 

био је Сарајевски атентат који се десио 28.06.1914.г. Тада је Гаврило Принцип убио аустро-

угарског престолонаследника Франца Фердинанда. Држава на којој је извршен атентат била 

је Аустро-Угарска.) 
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11.Шта је узрок Првог св. рата?(супротности између великих сила .Силе Антанте су 

желеле да сачувају своје колоније,а Немачка и Аустро-Угарска да се територијално 

прошире(политика „ продор на исток“) 

12.Наведи тачан датум почетка 1. светског рата и ко је коме објавио рат? ( 28.07.1914.г. 

Аустро-Угарска је објавила рат Србији.) 

13.Наведи битке српске војске у 1. светском рату? ( 1914.г. битке на Церу и Колубари и 

1916.г. битке на Кајмакчалану и Битољу.) 

14.Шта знаш о Церској бици? ( Била је на балканском фронту. Аустро-Угарска војска коју 

је предводио Оскар Поћорек напала је Србију. Српску војску у овој бици предводио је 

Степа Степановић. Српска војска је у овој бици победила, а Степа Степановић је био 

унапређен у чин војводе. Церска битка је била прва победа српске војске, али и прва победа 

Антанте у 1. светском рату.) 

15.Шта знаш о Колубарској бици? ( Била је на Балканском фронту 1914.г. Вођена је између 

српске и аустро-угарске војске. Српска војска је победила. На челу српске војске био је 

Живојин Мишић који је после битке унапређен у чин вовјводе. У Колубарској бици 

учествовали су и учении војне школе познати као 1300 каплара.) 

16.Шта знаш о бици на Кајмакчалану? ( Била је 1916.г. на солунском фронту и ту је 

српска војска победила бугарску војску.) 

17.Шта је Велика голгота? ( То је назив за повлачење српске војске, народа и државног 

врха преко Албаније, до ког је дошло због напада немачке, бугарске и аустро-угарске војске 

на Србију. Догађај се десио 1915/1916.г. Зове се тако зато што је тада дошло до великог 

страдања људи.) 

18.Шта су Крф и Видо? ( То су острва на која су Срби дошли после повлачења преко 

Албаније. Крф је познат као „острво спаса“, а Видо као „острво смрти“.) 

19.Шта је „Плава гробница“? ( То је Јонско море у које су Срби били сахрањивани. Песму 

о том догађају написао је песник Милутин Бојић.) 

20.На којим фронтовима је ратовала српска војска? ( На балканском и солунском 

фронту.) 

21.У ком периоду је српска војска ратовала на солунском фронту? ( Од 1916-1918.г.) 

22.Ко је био српски краљ у 1. светском рату? ( Петар 1 Карађорђевић.) 

23.Ко је био председник српске владе у време 1. светског рата? ( Никола Пашић.) 

24.Ко је био врховни командант српске војске у току рата? ( Александар Карађорђевић.) 

25.Наведи српске војводе из 1. светског рата? ( Радомир Путник, Степа Степановић, 

Живојин Мишић, Петар Бојовић.) 

26.Које државе су окупирале Србију у току 1. светског рата? ( Бугарска и Аустро-

Угарска) 

27.Шта знаш о Топличком устанку? ( Избио је 1917.г. против бугарске окупационе власти. 

Вође устанка биле су Коста Војиновић и Коста Миловановић Пећанац. То је био једини 

устанак против окупатора у Европи током 1. светског рата.) 

28.Каква епидемија је погодила Србију крајем 1914.г. и у 1915.г. ( Епидемија тифуса. 

Центар епидемије био је град Ваљево- град болница.) 

29.Колико држава је учествовало у 1. светском рату? ( 36.) 

30.Који су били родови војске? ( Артиљерија, пешадија и коњица.) 

31.Које је било ново оружје у 1. светском рату? ( Авиони, тенкови, бојни отрови и 

подморнице.) 

32.Која година се сматра прекретницом у 1. светском рату? ( 1917.г. тада је Русија изашла 

из рата, а ушао је САД.) 

33.Битке из 1. светског рата: 

*Марна- западни фронт ( 1914.г.) 

*Цер- балкански фронт ( 1914.г.) 

*Колубара- балкански фронт ( 1914.г.) 

* Мојковац ( битка у којој је црногорска војска победила аустро-угарску војску)- балкански 
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фронт ( 1916.г.) 

*Верден- западни фронт ( 1916.г.) 

* Сома- западни фронт ( први пут су употребљени тенкови у рату) – 1916.г. 

*Кајмакчалан- солунски фронт – 1916.г. 

*Јитланд- прва поморска битка- 1916.г. 

* битка на Галипољу ( после ове битке 1915.г. отворен је солунски фронт) 

34.Догађаји: 

* Дарданелска операција- Енглези и Французи су покушали да се споје са руском војском, а 

да би то урадили морали су да избаце Турску из рата. Зато су се искрцали на полуострву 

Галипољу, али су у тој бици били поражени од стране Турака и Немаца 

* 1917.г. револуције у Русији ( прво фебруарска, а потом и Октобарска- 1917.г.) 

* 1918.г. мир у Брест-Литовску- између нове власти у Русији и Централних сила 

* 1918.г. пробој Солунског фронта ( велики допринос дала је српска војска) 

*11.11.1918.г. капитулација Немачке и крај 1. светског рата 

*рат се завршио победом Антанте 

* 1919.г. мир је био потписан у Паризу 

35.Наведи хронолошки редослед капитулације Централних сила ( Бугарска, 

Турска,Аустро-Угарска,Немачка) 

36.Где је потписан мир после 1. светског рата? (у Версају код Париза 1919.г.) 

37.Личности 1. светског рата: 

*Петар 1 Карађорђевић- српски краљ 

*Александар Карађорђевић- врховни командант српске војске ( имао је звање регента- 

носилац краљевске власти.) 

*Радомир Путник- српски војвода ( у Балканским ратовима је добио чин војводе) 

*Степа Степановић- српски војвода ( чин је добио после Церске битке) 

*Живојин Мишић- српски војвода ( чин је добио после Колубарске битке) 

*Петар Бојовић- српски војвода ( чин је добио после пробоја Солунског фронта) 

*Никола Пашић- председник српске владе 

* Гаврило Принцип- припадник „Младе Босне“- извршио атентат на Франца Фердинанда 

*Драгутин Гавриловић- мајор ( командовао је одбраном Београда 1915.г.) 

*Јанко Вукотић- командовао је црногорском војском у бици на Мојковцу- 1916.г. 

*Николај II Романов- последњи руски цар 

*Владимир Иљич Лењин- вођа Октобарске револуције у Русији 

*Оскар Поћорек- командовао је аустро-угарском војском 

*Макензен- командовао је нападом на Србију 1915.г. 

*Сарај и Депере- француски генерали који су командовали савезничком војском на 

Солунском фронту 

*Милунка Савић- учествовала у 1. светском рату, обучена у мушку униформу 

* Арчибалд Рајс и Џон Рид- писали су о страдању српског народа у току 1. светског рата 

 

 

РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ 

1.Које револуције су избиле у Русији? ( фебруарска и октобарска 1917.г.) 

2.Шта се десило Фебруарском револуцијом? ( абдицирао је руски цар Николај 2 

Романов.У Русији је укинута   монархија и успостављена република.) 

3.Шта се десило Октобарском револуцијом? ( на власт у Русији су дошли бољшевици,које 

је предводио Владимир Илич Лењин.Он је успоставио диктатуру пролетеријата и извео 

Русију из Првог светског рата.) 

4.Ко су били бољшевици? (они су руски комунисти,који су се залагали за револуционарно 

преузимање власти.) 

5.Шта је било са царом Николајем II? ( он и његова породица су били стрељани 1918.г.) 
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6.У ком периоду је вођен грађански рат у Русији? (Од 1918-1920. између „црвених“-

бољшевика који су били за револуцију и „белих“-монархиста који су били противници 

револуције.Победили су бољшевици.) 

 

ЈУГОСЛОВЕНСКО УЈЕДИЊЕЊЕ 

*Нишка декларација-донета 1914.г.у Нишу.У њој истакнут ратни циљ Србије:борба за 

ослобађање и уједињење све неослобођене браће Срба,Хрвата и Словенаца. 

* Југословенски одбор- основан у Паризу 1915.г. као представник југословенских народа у 

Аусро- Угарској. Председник Југословенског одбора био је Анте Трумбић. 

*Крфска декларација-  донешена на Крфу 1917.г.Овом декларацијом је предвиђено да 

будућа југословенска држава буде уставна ,парламентарна и демократска монархија с 

династијом Карађорђевића на челу. 

 *Стварање државе Словенаца,Хрвата и Срба- у Загребу 1918.г.она је обухватала 

Словенију,Хрватску и БиХ 

  *Женевска декларација- нов.1918. садржи одлуку о уједињењу и стварању заједничке 

државе,а овај документ је усвојен од стране Народног вијећа,Југословенског одбора и Српске 

владе. 

 * 1.12. 1918.г. у Београду регент Александар Карађорђевић је прогласио нову државу 

Краљевство Срба,Хрвата  и Словенаца. 

 

 V. СВЕТ И ЕВРОПА ИЗМЕЂУ  ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ( 1918-
1939) 

 

*ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ 

 

* МИРОВНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ПАРИЗУ 

 

- била је 1919.г. 

- водећу улогу су имале државе победнице у 1.светском рату ( САД,Велика 

Британија,Француска,Италија и Јапан) 
- са сваком пораженом државом потписан је посебан мировни уговор којим поражене 

државе нису биле задовољне јер су морале да плате велику ратну одштету,да смање 

број војника,а и остале су без дела територија. 

- мир после 1. светског рата познат је као Версајски мир ( мир са Немачком је 

потписан у Версају) 

- 1919.г. Друштво народа- организација чији је циљ био очување мира у свету. 

- царства која су престала да постоје после Првог св. рата су: Турско ц.,Руско 

ц.,Немачко ц., Аустро-Угарско ц. 

- нове државе које су настале после Првог св. рата су: 

Финска,Естонија,Летонија,Литванија,Пољска,Чехословачка,Мађарска,Аустрија и 

Краљевина СХС 

 

*ПОЈАВА НЕДЕМОКРАТСКИХ ИДЕОЛОГИЈА ( ФАШИЗАМ, НАЦИЗАМ, 

КОМУНИЗАМ) 

1. ФАШИЗАМ У ИТАЛИЈИ 

- то је идеологија која се залагала за тоталитарну државу, култ вође и агресивну 

спољну политику 

- настао је у Италији 1919.г. 

- узрок појаве: економска и политичка криза 

- вођа фашизма у Италји био је Бенито Мусолини ( звали су га дуче што значи вођа) 

- 1922.г. фашисти су дошли на власт 
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- Обележја фашизма су: непостојање грађанских и политичких права и власт је била у 

рукама једног човека и једне партије 

 

2. НАЦИЗАМ У НЕМАЧКОЈ 

- то је идеологија која се залагала за тоталитарну државу, култ вође и агресивну спољну 

политику 

- то је други назив за фашизам у Немачкој 

- узрок појаве: економска и политичка криза 

- вођа нацизма у Немачкој био је Адолф Хитлер- звали су га фирер- вођа ( био је 

творац теорије о Немцима као вишој раси којој је потребан животни простор)- Хитлер 

је написао књигу „Моја борба“ 

- 1933.г. нацисти су у Немачкој дошли на власт 

- расизам- учење о неједнакости људских раса 

- антисемитизам- мржња према Јеврејима 

- концентрациони логори- затвори у које су нацисти затварали непослушне или 

непожељне грађане ( комунисте, Роме, Јевреје и Словене) 

- Трећи рајх- назив за немачку државу од 1933.г. до 1945.г. 

 

3. КОМУНИЗАМ У СССР-у 

- је идеологија која се залагала за долазак радничке класе на власт, укидање приватне 

својине 

- СССР- ( Савес совјетских социјалистичких република)-  је назив за руску државу од 

1922.г. 
- вођа комунизма у СССР-у био је Јосиф Висарионович Џугашвили Стаљин 

- култ личности- обожавање и претерано слављење једне личности 

- соцреализам- стил у уметности који је славио социјалистички режим и радног човека 

- чистке- масовна убијања политичких неистомишљеника ( Стаљин их је спроводио) 

- стаљинизам- посебан облик диктатуре у СССР-у 

 

4. МИНХЕНСКИ СПОРАЗУМ ( 1938.г.) 

- то је споразум којим су Енглеска и Француска препустиле Хитлеру Судетску област 

у Чехословачкој 

 

5. ПАКТ О НЕНАПАДАЊУ ИЗМЕЂУ НЕМАЧКЕ И СССР-а ИЛИ СПОРАЗУМ 

МОЛОТОВ-РИБЕНТРОП 1939. 

 

6. ШПАНСКИ ГРАЂАНСКИ РАТ ( 1936-1939.г.) 

- вођен је између комуниста и фашиста ( победили су фашисти, њихов вођа био је 

Франциско Франко) 

 

7. ВЕЛИКА ЕКОНОМСКА КРИЗА ( 1929-1933.г.) 

 

8. РАЗВОЈ НАУКЕ И КУЛТУРЕ У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ 

- Ајнштајнова теорија релативитета 

- Александар Флеминг открио пеницилин 

- развој психоанализе- Сигмунд Фројд 

- откривена Тутанкамонова гробница 

- књижевници: Хемингвеј, Ремарк, Агата Кристи, Вирџинија Вулф,Алберт Ками,Франц 

Кафка 

- сликари: Кандински, Дали, Пикасо 

- у музици се развија џез и мјузикл 
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-ФИЛМ: 

*златно доба Холивуда 

* најпознатији глумци немог филма: Чарли Чаплин, Бастер Китон 

*први звучни филм: „Певач џеза“ из 1927.г. 

* почела да се додељује филмска награда „Оскар“од 1928.г. 

* медији који су постојали:штампа ,радио и телевизија 

 

 

VI.   КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 1918-1941. 

-1.12.1918.г. настала је Краљевина СХС ( од 1929.г. држава се звала Краљевина Југославија) 

-Овом државом су владали владари из династије Карађорђевић: Петар I( 1918-1921.) 

Александар(1921-1934.) и Петар II( 1934-1945.) 

-Држава је међународно била призната 1919.г. на Мировној конференцији у Паризу. 

-Држава је обухватала: Србију, Црну Гору, Хрватску, Словенију, БиХ, Македонију ( данас 

су то независне државе) 

-народи који су били признати у К СХС су:Срби,Хрвати и Словенци 

-националне мањине у К СХС су : Немци,Мађари,Румуни,Албанци... 

-главни град К СХС је био Београд. 

-Краљевина Југославија се граничила са: Италијом, Аустријом, Бугарском, Румунијом, 

Мађарском, Грчком и Албанијом 

-Политичке странке биле су: Демократска странка, Радикална странка, Хрватска сељачка 

странка, Комунистичка партија Југославије 

-Први устав донет је 1921.г. и звао се Видовдански устав 

-Краљ Александар је 6.јануара 1929.г. завео шестојануарску диктатуру,повод за то је 

убиство у Народној скупштини (укинут је Видовдански устав, распуштена 

скупштина,забрањен рад политичким партијама,држава је променила име у Краљевина 

Југославија,држава подељена на 9 бановина које су добиле име по рекама. 

-покрети који су радили на разбијању Југославије су усташе у Хрватској и ВМРО-македонска 

револуционарна организација. 

-1931. краљ Александар „подарио“ нови Октроисани или Септембарски устав. 

-09.10.1934. краљ Александар ,убијен у Марсеју у Француској.Атентатори су биле усташе 

и ВМРО. 

-Краља Александра има сина Петра II али он је малолетан тако да је образовано 

намесништво на чијем челу је био кнез Павле Карађорђевић. 

-Научници: Мика Петровић Алас ( математика), Милутин Миланковић ( астрономија), Јован 

Цвијић ( географија), Слободан Јовановић ( право)Владимир Ћоровић( историја) 

-Књижевници: Милош Црњански, Иво Андрић, Исидора Секулић, Бранислав Нушић, 

Десанка Максимовић 

-Верске заједнице: Српска православна црква, Римокатоличка црква, Исламска верска 

заједница 

-Држава се распала 1941.г. када је била нападнута од стране Немачке и окупирана од више 

држава. 

 

VII.    ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ ( 1939-1945) 

 (ТОТАЛНИ РАТ) 

1.Колико је трајао 2. светски рат? (  01.09.1939- 02.09.1945.г.) 

2.Шта је повод 2. св.рата? ( Напад Немачке на Пољску 1.09.1939.г.) 

3.Шта је узрок 2. св.рата? (тежња Немачке, Италије и Јапана да се територијално прошире 

и стекну светску надмоћ. 
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4.Наведи зараћене стране у 2.светском рату као и државе које су учествовале у њему? ( 

Зараћене стране су Антифашистичка коалиција и Силе осовине. Антифашистичку коалицију 

су чинили САД, СССР, Велика Британија, а Силе осовине Немачка, Италија и Јапан.) 

5.Наведи континенте на којима се водио рат? ( Европа, Азија, Африка.) 

6.Наведи фронтове на којима се рат водио? ( У Европи- источни и западни фронт, у 

Африци- североафрички фронт, у Азији- Далеки исток и Пацифик.) 

7.Које државе су ратовале на источном фронту? ( Источни фронт је отворен 1941.г. када је 

Немачка напала СССР. Те две државе су ратовале на источном фронту.) 

8.Које државе су ратовале на северо-афричком фронту? ( Фронт је отворен 1940.г. када је 

Италија напала Либију. На овом фронту су ратовале Немачка и Италија против Енглеске и 

САД-а. Борбе на овом фронту су престале 1943.г.) 

9.Које државе су ратовале на Пацифику? ( Рат на овом фронту почео је 1941.г. када је 

Јапан напао америчку базу Перл Харбор на Хавајима.) 

10.Које државе су ратовале на западном фронту? ( Енглези, Французи, Руси против 

Немаца. Фронт је отворен 1944.г.) 

11.Битке из 2. светског рата: 

* битка за Британију- 1940.г.- западни фронт ( први већи Хитлеров неуспех. Енглези су 

победили захваљујући проналаску радара.) 

* Московска битка- 1941.г.- источни фронт ( победио је СССР, захваљујући зими.) 

* Лењинградска битка- 1941.г.-источни фронт ( Лењинград је био у опсади до 1944.г.) 

* Стаљинградска битка- 1942.г.- источни фронт ( највећи пораз Немаца у 2. светском рату) 

* битка код Ел Аламејна- 1942.г.- северо-афрички фронт ( победа савезника над Немцима и 

Италијанима) 

* битка за острво Мидвеј- 1942.г.- пацифички фронт ( победа САД над Јапаном) 

* битка код Курска- 1943.г.( позната као битка челика или битка тенкова)- источни фронт, 

победа СССР-а 

*битка за Берлин- 1945.г.- западни фронт ( победа савезника) 

*битка за острва Иво Џима и Окинава- 1945.г. 

* атомске бомбе на Хирошиму и Нагасаки- 1945.г. ( бацили Американци) 

12.Важни догађаји: 

*напад Јапана на америчку базу Перл харбор на Хавајима- 1941.г. 

*„Барбароса“- план напада Немачке на СССР- 1941.г. 

* „Оверлорд“- искрацавање савезника у Нормандији- отворен западни фронт у Европи- 

1944.г. 

13.Наведи војсковође из 2. светског рата: 

*Монтгомери- Велика Британија 

*Ајзенхауер- САД 

*Жуков- СССР 

*Јамамото- Јапан 

*Ромел- Немачка ( звали су га „пустињска лисица“) 

*Паулус- Немачка 

* Шарл де Гол- Француска 

14.Државници из 2. светског рата: 

*Черчил- председник енглеске владе 

*Рузвелт- председник САД 

*Стаљин- председник СССР-а 

*Хитлер 

*Мусолини 

* Хирохито- јапански цар ( потписао капитулацију Јапана на америчком роду „Мисури“) 

15.Појмови:  

*тотални рат- назив за 2. светски рат 

* „мажино линија“- бетонска утврђења која су подигли Французи да би се заштитли од 
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Немаца 

*„блиц криг“- тактика немачког брзог ратовања 

*Црвена армија- назив за војску СССР-а 

*каћуше- руско оружје, бацач ракета 

*камиказе- јапански пилоти самоубице 

*„велика тројица“- Черчил, Рузвелт, Стаљин 

*квислинзи- сарадници окупатора 

*колаборација- сарадња са окупатором 

* покрети отпора- деловали су у окупираним државама против окупатора ( најзначајнији су 

били у Француској, Југославији, Грчкој) 

* холокауст- физичко уништавање Јевреја у 2. светском рату од стране нацистичке Немачке 

* капитулација- предаја 

16.Наведи оружје које се користило у 2. светском рату? ( тенкови, авиони, подморнице, 

носачи авиона, атомска бомба.) 

17.Наведи концентрационе логоре? ( Аушвиц- највећи, Матхаузен, Дахау, Треблинка, 

Јасеновац.) 

18.Којим догађајем и када је завршен 2. светски рат у Европи? ( Капитулацијом Немачке 

9.05.1945.г. Тај дан се слави као дан победе над фашизмом.) 

19Којим догађајем и када је завршен 2. светски рат у свету? ( Капитулацијом Јапана, 

2.09.1945.г.) 

20.Шта је представљао Нирнбершки процес? ( Представљао је суђење немачким ратним 

злочинцима, трајао је 1945-1946.г.) 

 

VIII.   ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ  ( 1941-1945) 

-25.03.1941.г. Југославија је приступила Тројном пакту 

-27.03.1941.г. државни удар 

-6.04.1941.г. Немачка напала Југославију бомбардујући Београд( почетак 2. светског рата на 

територији Југославије) 

-17.04.1941.г. Југославија је потписала капитулацију ( краљ Петар II Карађорђевић  и влада 

су напустили земљу) 

-Југославију су окупирале: Немачка, Мађарска, Бугарска, Италија, Албанија ( била под 

италијанском контролом), Независна држава Хрватска 

-У Србији је била успостављена немачка окупациона власт 

-Велика страдања цивила у окупираној Србији: (један од највећих злочина окупатора је 

стрељање цивила у Крагујевцу 1941.г.)- о страдању ђака у Крагујевцу, Десанка максимовић 

је написала песму „Крвава бајка“ 

-Логори у Србији: Бањица, Сајмиште, Свилара 

-Немци су у Србији образовали Владу народног спаса на челу са Миланом Недићем који је 

сматрао да је окупатор сувише јак и да са њим треба сарађивати како би се избегло страдање 

цивила 

 

*Положај Срба у Независној држави Хрватској 

- Независна држава хрватска је била усташка држава ( усташе су били фашисти) 

- усташе су спроводиле геноцид над Србима ( трећину убити, трећину протерати, а 

трећину покатоличити) 

- геноцид је масовно убијање неког народа с намером да се тај народ потпуно уништи 

- у прогону и терору над Србима учествовала је и католичка црква 

- Јасеновац је био највећи концентрациони логор на простору НДХ у коме су страдали 

Срби, Роми, Јевреји и комунисти 

- Усташе су организовале логоре смрти и за децу ( Стара Градишка) 
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*Отпор окупатору на територији Југославије 

 

- постојала су два покрета отпора: партизански и четнички ( између њих је у почетку 

постојала сарадња, а од јесени 1941.г. започет је грађански рат који је трајао до 

завршетка рата и завршио се победом партизана) 

- вођа партизана био је Јосип Броз Тито 

- вођа четника био је Драгољуб Дража Михаиловић 

- у почетку је четнички покрет имао подршку савезника ( без ње је остао 1944.г.) 

- 1943.г. савезници су признали партизански покрет као покрет који се бори против 

окупатора 

- Битке између партизана и Немаца у којима је страдао велики број људи биле су: 

 1941.г. Кадињача 

*1942.г. Козара 

* 1943.г. Сутјеска и Неретва 

- Појмови: 

* НОБ- народноослободилачка борба ( назив за рат који су водили партизани против 

окупатора) 

*НОО- народноослободилачки одбори ( први партизански органи власти) 

*АВНОЈ- антифашистичко веће народног ослобођења Југославије ( скупштина) 

* ЈВУО- Југословенска војска у отаџбини ( назив за четнички покрет) 

- 15.05.1945.г. завршен је рат на територији Југославије ( победили су партизани) 

 

IX.  ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ 2. СВЕТСКОГ РАТА 

-власт је била у рукама Комунистичке партије Југославије ( од 1952.г. Савез комуниста 

Југославије)- то је била једина партија у Југославији 

-водећа личност био је Јосип Броз Тито- владао је Југославијом као доживотни председник 

од 1945-1980.г. ( култ личности- Тито је од 1945-1980.г. био врховни командант 

Југословенске народне армије, председник Комунистичке партије Југославије и председник 

државе. Величана је Титова улога , лик и дело. У свим градовима главне улице носиле су 

Титово име, у свим републикама по један град носио је Титово име. Многе школе, фабрике и 

друге институције називане су по њему. 25. мај проглашен је Титовим рођенданом, а 

слављен је масовно као Дан младости када се Титу сваке године приређивао слет и предавала 

штафета младости. О Титу су певане песме и снимани многи филмови.) 

-Југославија је по облику владавине била република ( монархија је била укинута 

29.11.1945.г. и тада је била проглашена репбулика) 

-у оквиру Југославије налазило се 6 република: Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, 

Босна и Херцеговина, Македонија. У оквиру Србије налазиле су се две покрајине ( Војводина 

и Косово) 

-народи који су живели у Југославији: Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци, Македонци, 

Муслимани 

-често су се доносили устави ( 1946.г./ 1963.г./ 1974.г./ 1989.г.) 

-називи државе били су: 

*ДФЈ- Демократска федеративна Југославија ( 1945.г.) 

*ФНРЈ- Федеративна народна република Југославија ( од 1945-1963.г.) 

* СФРЈ- Социјалистичка федеративна република Југославија ( 1963-1991.г.) 

-братство и јединство је постало државна политика која је настојала да изједначи све 

грађане земље без обзира на националну и верску припадност 

-обнова и изградња земље ( организовале су се радне акције позанте као Омладинске радне 

акције) 

-откуп сељачких производа ( комунисти су спроводили терор над сељацима који би одбили 

да дају део производа) 
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-конфискација- одузимање имовине од сарадника окупатора и ратних богаташа 

-национализација – фабрике, рудници, банке постали су државна својина 

-колонизација- насељавање партизана и њихових породица из најсиромашнијих крајева 

Југославије на територију Војводине 

-1950.г. уведено је самоуправљање 

-Од 1958-1968.г. било је златно доба Титове Југославије 

-1968.г. студентске демонстрације 

-1980.г. после Титове смрти земљу је захватила велика економска и политичка криза  

-1991.г. распад СФРЈ ( од 1991-1995.г. вођен је грађански рат) 

-Спољна политика Југославије: сарадња са европским земљама и водећа улога у Покрету 

несврстаних ( окупљао је азијске и афричке државе) 

 Србија у 19. и 20. и 21. веку 

- од 1878.г. до 1918.г. Србија је била независна држава 

- од 1918.г. до 1991.г. била је у оквиру Југославије ( Краљевина СХС, Краљевина 

Југославија, ФНРЈ, СФРЈ) 

- од 1992.г. до 2003.г. са Црном Гором чинила је СРЈ- Савезна република Југославија 

- од 2003.г. до 2006.г. са Црном Гором чинила је Државну заједницу Србија и Црна 

Гора 

- од 2006.г. Србија је поново независна држава 

 

X.   СВЕТ ПОСЛЕ 2. СВЕТСКОГ РАТА 

-1946.г. Мировна конференција је одржана у Паризу 

-Немачка је била подељена на Савезну републику Немачку и Демократску републику 

Немачку ( 1990.г. Немачка се поново уједиднила у једну државу) 

-1961.г. подигнут је Берлински зид којим је био подељен град Берлин ( зид је био срушен 

1989.г.) 

-Хладни рат- вођен између САД и СССР-а ( то су биле две водеће државе послератног 

света), рат је вођен свим средствима осим оружјем 

-Политички блокови: 1949.г. настао је НАТО- пакт који и данас постоји ( окупљао је 

капитлаистичке државе), а 1955.г. Варшавски пакт ( окупљао је социјалистичке државе)- он 

се распао 1991.г. 

-Ратна жаришта: Кубанска криза, Вијетнамски рат, Израелско- арапски ратови, Кубанска 

криза 

-Деколонизација- ослобађање од колонијалне власти у Азији и Африци ( Индија, Мароко, 

Тунис, Алжир, Вијетнам- стичу независност) 

-ОУН ( Организација уједињених нација)- 1945.г.- организација чији је циљ очување мира 

у свету 

-Комунизам у земљама источне Европе- Мађарска, Румунија, Бугарска, Чехословачка, 

Пољска развијале су се под утицајем СССР-а ( до слома комунизма у овим државама дошло 

је 1989-1990.г.) 

-Покрет несврстаних – 1961.г. ( оснивачи су били Тито, Насер и Нехру)- циљ је борба 

против колонијализма и поделе света на блокове, очување мира у свету ( окупљао је азијске и 

афричке земље) 

 

*ЗНАЧАЈНЕ ЛИЧНОСТИ ( друга половина 20. века) 

 

- Мартин Лутер Кинг – борац за црначка права у САД, добио Нобелову награду за 

мир ( убијен 1968.г.) 

- Махатма Ганди- борио се за независност Индије( био је убијен 1948.г.) 

- Џон Кенеди- председник САД-а ( био је убијен 1963.г.) 

- Нил Армстронг- амерички астронаут- 1969.г. се спустио на Месец 
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- Мао Цетунг- вођа револуције у Кини 

- Јуриј Гагарин- совјетски астронаут- први ушао у Земљину орбиту и облетео планету 

- Валентина Терјешкова- прва жена у свемиру 

- Никита Хрушчов- председник СССР-а 

- Лех Валенса- председник Пољске 

- Вацлав Хавел- председник Чехословачке 

- Николае Чаушеску- председник Румуније ( убијен 1989.г.) 

- Михаил Горбачов- председник СССР-а 

- Борис Јељцин- први председник Русије после распада СССР-а 

- Фидел Кастро- председник Кубе 

- Ернесто Че Гевара- зачетник Кубанске револуције, симбол студената револуционара 

широм света ( био убијен 1967.г.) 

С     Р     Е    Ћ   Н   О    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


