
Драги осмаци, 

Два пута недељно добијаћете тестове уз помоћ којих можете вежбати знање из историје за 

завршни испит.  

Урађене тестове можете слати на мејл адресе ваших наставника: 

Ученици наставнице Мање Милиновић на: manjam@starina.rs 

Ученици наставника Милоша Пекића на: kabinetistorije@gmail.com 

Стојимо вам на располагању за сва питања. 
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1.Упиши одговарајуће временске одреднице. 

А) 100 година __________Б) 1000 година _________В) 10 година ___________Г) 365 дана 

____________ 

2. Одреди у којем миленијуму, веку и деценији су се одиграли. 

А) 1120. _____ миленијум ____ век ____ деценија 

Б) 359. ____ миленијум _____ век ____ деценија 

В) 1990. _____ миленијум ____ век _____ деценија 

3.Колико година је прошло од прве олимпијаде (776. године пре н.е.) до открића Америке 

(1492. године)? Одговор: ___________________ 

4. Који период људске прошлости је најдуже трајао?А) стари век Б) камено доба В) 

праисторија Г) ера 

5.Који период не припада историји?А) нови век Б) средњи век В) стари век Г) метално 

доба 

5.Сложи историјске периоде са временом њиховог трајања. 

1) ____ нови век к  а) од открића Америке (1492) до Првог светског рата 

(1914/918) 

 

2) ____средњи ве б) од открића писма (око 3500 пре н.е.) до Првог светског рата 

(1914/1918) 

3) ____ савремено доба  в) од пада Западног римског царства (476) до открића Америке 

(1492) 

 

4) ____ стари век  г) од настанка првог писма до пада Западног римског царства 

(476) 

 

д) од Првог светског рата (1914/1918)до данас  

 

6.Како се назива наука која се бави ископавањем и проучавањем материјалних остатака 

које су људи оставили за собом? А) географија Б) историја В) хронологија Г)археологија  

7. Којем веку припада година Маричке битке (1371)?  

А) крај 13. Века Б) крај 14. Века В) крај 12. Века Г) крај 18. Века 

8. Којем историјском периоду припадају наведене године? 

1) ____ средњи век    а) 1904. 

2) ____ нови век    б) 213. 

3) ____ савремено доба   в) 1455. 

4) ____ стари век    г) 1979. 

 

 



8.Пажљиво погледај слике и испод сваке напиши којој врсти историјских извора припада. 

А)   Б)   

 

 

Одговор: ____________       Одговор: ________ 

 

 

 В)  Одговор: _______________ 

 

 

 Г)  Одговор: _________  

   

 

  

 


