
Питања за полагање ванредног испита из историје

За I годину средњих стручних школа –

Одељења: I-3 ( економски техничар) и I-4 (
туристички техничар)

1. Како је извршена периодизација историје и како су 
народи старог века рачунали време?

2. Карактеристике палеолитског доба праисторије?
3. Шта знаш о Египту у периоду Средњег и Новог царства?
4. Наведи најважније карактеристике Старог и Новог 

вавилонског царства?
5. Наведи најважније карактеристике Персијског царства у 

старом веку?
6. На које културе је подељен најстарији период грчке 

историје?
7. Опиши настанак грчких полиса, Спарте и Атине?
8. Шта знате о грчко-персијским ратовима и Пелопонеском 

рату?
9. Шта знате о развоју религије, науке, уметности, културе 

код старих Грка?
10.  Како је извршена подела римске историје?
11.  Опиши Доба краљева у Риму?
12.  Које су најважније карактеристике Доба римске 

републике?
13.  Које су најважније карактеристике Доб Царства у 

Риму?
14.  Упоредите принципат са доминатом и наведите 

разлике?
15.  Који су најзначајнији владари принципата и које су 

најважније карактеристике њихове владавине?
16.  Који су најзначајнији владари домината и које су 

најважније карактеристике њихове владавине?



17.  Опиши како је текао развој хришћанске религије, 
од појаве до Великог раскола?

18.  Шта знате о Великој сеоби народа и какав је утицај 
имала на Римско Царство?

19.  Опишите како је текао развој Франачке државе, од 
настанка до распада?

20.  Наведите најважније карактеристике Крсташких 
ратова и у чему је њихов значај?

21.  Који витешко-монашки редови настају у средњем 
веку и у чему је њихов значај?

22.  Опиши како је текао развој Византијског царства 
од настанка до Првог пада (под власт Латина)?

23.  Каква је улога Пророка Мухамеда у развоју 
Арабијске државе?

24.  Шта знате о исламској религији?
25.  Шта знате о досељењу Словена у Европу?
26.  Како је основана Моравска кнежевина?
27.  Објасните улогу и значај мисије Ћирила и Методија 

за развој словенске писмености и културе.
28.  У ком је веку основана Пољска и како је текао 

развој државе,до XIII века?
29.  Како је настала Кијевска Русија и које су најважније

карактеристике њеног развоја?
30.  Шта знате о Златној Хорди?
31.  Како је текао процес досељавања Словена на 

Балканско полуострво?
32.  Које области насељавају Срби, по досељењу на 

Балканско полуострво?
33.  Шта знате о развоју Србије и Дукље до XII века?
34.  Шта знате о развоју државе Македонских Словена?
35. Шта знате о развоју Бугарске од VII до XIII века?
36.  Шта знате о развоју Угарске од IX до XIII века?
37.  Које су најзначајније апсолутистичке монархије и 

које су карактеристике апсолутизма у Европи у средњем 
веку?

38.  Опиши владавину династије Капета у Француској?
39.  Опиши владавину династије Валоа у Француској?



40.  Опиши како је текао развој Енглеске државе од IX 
до XV века?

41.  Опиши како је текао развој Немачке у средњем 
веку?

42.  Наведите најважније карактеристике хришћанске 
цркве у средњем веку?

43.  Објасните развој Чешке у оквиру Немачког 
царства?

44.  Наведите најважније карактеристике Пољско-
Угарске и Пољско-Литванске уније?

45.  Наведите најважније карактеристике владавине 
Александра Невског и Димитрија Донског у Русији?

46.  Наведите најважније карактеристике владавине 
династије Палеолог у Византији?

47.  Када је основана и како је текао развој српске 
средњовековне државе?

48.  Шта знате  владавини Стефана Немање?
49.  Шта знате о владавини Стефана Првовенчаног у 

Србији?
50.  Шта знате о владавини Немањиних унука у Србији?
51.  Какав је значај Растка Немањића за развој српске 

државе и цркве?
52.  Шта знате о владавини краља Стефана Дечанског, 

краља Драгутина и краља Милутина?
53. Шта знате о владавини краља/цара Душана и Уроша

V?
54.  Наведите хронолошки упоредни развој српске 

државе и српске цркве кроз средњи век?
55.  Како је текао развој босанске државе кроз средњи 

век?
56.  Објасни повезаност Босне и Србије у позном 

средњем веку?
57.  Када и на који начин је дошло до распада српског 

царства у средњем веку?
58.  У чему је значај Маричке битке и боја на Косову за 

српску државу средњег века?



59.  Какво је било уређење српске државе након 
гашења династије Немањић?

60.  Шта знате о успону и паду српске Деспотовине?
61.  Шта знате о успостављању и организацији турске 

власти у српским земљама?
62.  Како су географска открића утицала на поделу 

света?
63.  Шта знате о зачецима капитализма у свету?
64.  Шта је хуманизам и који су његови представници?
65. Шта је ренесанса и који су најзначајнији 

представници?
66.  Због чега и у којим земљама се јавила и како је 

текла реформација?
67.  На који начин почиње контрареформација и какве 

су последице?
68.  Шта знате о револуцији у Низоземској?
69.  Шта знате о револуцији у Енглеској?
70.  Шта знате о рату за независност у САД?
71.  Опишите ток Француске буржоаске револуције?
72.  Које су најважније карактеристике владавине 

династије Бурбона у Француској?
73.  Шта знате о владавини Наполеона Бонапарте у 

Француској?
74.  Како је текао развој просвећеног апсолутизма у 

Русији, Пруској и Аустрији?
75.  Шта знате о владавини Петра I Великог?
76.  Опишите владавину Катарине II Велике?
77.  У чему је значај Бечког конгреса и Свете Алијансе 

за историју европских држава?
78.  Какав је био положај Срба под турском влашћу од 

XVI до XVIII века?
79.  Наведите најзначајније Сеобе Срба у новом веку, 

њихове карактеристике, узрок и последице?
80.  Наведите ратове Османског царства од XVI до XVIII 

и њихов утицај на живот Срба у Османском и 
Хабзбуршком царству?



81.  Наведите узроке, ток и последице српске 
револуције, 1804- 1835. године?

82.  Шта знате о Првом српском устанку?
83.  Шта знате о Другом српском устанку?
84.  Шта знате о Првој владавини Милоша и Михаила 

Обреновића?
85.  Шта знате о владавини Уставобранитеља у Србији?
86.  Наведите све Уставе које је Србија добила у XIX 

веку и њихов значај?
87.  Опишите владавину династије Петровић – Његош у 

Црној Гори,до средине XIX века?

проф. историје: Далиборка Бошковић


