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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

 
ИСТОРИЈА 

ТЕСТ А 
 
1. Најмање поуздани историјски извори су: 

а) писани, 
б) материјални, 
в) усмени. 
 

2. Које године је у Србији уведен грегоријански календар? _______________________ 
 
3. Казне у Хамурабијевом законику биле су једнаке за све. 
 а) тачно 
 б) нетачно 
 
4. Како се звала народна скупштина у Спарти? ____________________________. 
 
5. Грађане Атине је према годишњим приходима у четири реда поделио: 
 а) Дракон, 
 б) Солон, 
 в) Клистен. 
 
6. Који грчки историчар се сматра “оцем историје”? 
 _________________________________________ 
 
7. Велики противник Филипа II био је атински државник и беседник: 
 а) Исократ, 
 б) Тукидид, 
 в) Демостен. 
 
8. Који град је Александар Велики изабрао за своју престоницу? 
 __________________________________________________ 
 
9. Како су се презивала браћа Тиберије и Гај, народни трибуни који су покушали да 
изведу аграрну реформу у Риму у II веку пре нове ере? _________________________ 
 
10. Ко је био највећи беседник старог Рима? _______________________________ 
 
11. Када је донет “Милански едикт”? __________________________________ 
 
12. Сељанчица која је својим учешћем довела до преокрета у Стогодишњем рату 
позната је као ________________________________________. 
 
13. Најстарији универзитет основан је у: 

а) Болоњи, 
б) Прагу, 
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ц) Падови. 
 
14. Када је донета “Велика повеља слобода”? _________________________ 
 
15. Када је допуњен Душанов законик? _____________________________ 
 
16. Где је било седиште српске архиепископије 1219. године ?  ____________________ 
 
17. После Боја на Косову, у име малолетних синова Стефана и Вука, владала је 
 _____________________________________________ 
 
18. Ко је аутор “Мојсија” и “Давида”? _________________________________ 
 
19. Колевка ренесансе је: 
 а) Грчка. 
 б) Француска, 
 в) Италија. 
 
20. Ко се сматра покретачем реформације у Немачкој? ______________________ 
 
21. Ко је употребио свој утицај великог везира да помогне обнову Пећке патријаршије? 
__________________________________________________ 
 
22. У свом делу _____________________________ Монтескје хвали уставну монархију 
енглеског типа. 
 
23.  Велика француска револуција је избила у врема владавине: 

а) Луја XIV, 
б) Луја XV, 
в) Луја XVI 
 

24. Ко је био први председник Правитељствујућег совјета? ______________________ 
 

25. Порта је 1838. године издала хатишериф познат као __________________ устав. 
 

26. Ко је аутор “Начертанија”? _____________________________ 
 
27. Доба владавине кнеза Александра Карађорђевића (1842-1858) познато је у историји 
као доба ________________________. 

 
28. Устав из 1869. године познатији је као ____________________________. 

 
29. Како се зове револуционарна организација која је организовала атентат у Сарајеву 
1914? _____________________________________________ 

 
30. Видовдански устав суспендован је: 

а) 20. јула 1928. године, 
б) 1. децембра 1928. године, 
в) 6. јануара 1929. године. 
 



 6

 

ИСТОРИЈА 
ТЕСТ Б 

 
1. Стари Грци рачунали су време од: 

а) оснивања Атине, 
б) прве олимпијаде, 
в) према владавини базилеуса. 
 

2. Владар који је први створио јединствено царство на тлу Месопотамије: 
а) Хамураби 
б) Саргон I 
в) Саргон II 
 

3. Како се звала народна скупштина у Атини? ______________________________ 
 

4. Како се звало писмо у старом Египту? 
____________________________________ 
 

5. Египат је био подељен на: 
а) сатрапије, 
б) номе, 
в) деме. 
 

6. Који грчки филозоф је писац “Државе” и “Закона”? _______________________ 
 

7. Избаци уљеза: 
а) Цезар, 
б) Помпеј, 
в) Сула. 
 

8. Први Каролинг који је крунисан за краља био је: 
а) Карло Мартел, 
б) Пипин Мали, 
в) Карло Велики. 
 

9.Који цар је увео тетрархију? ______________________________ 
 
10. Који од ових богова није словенски : 

а) Перун , 
б) Митра, 
в) Велес. 
 

11. Када је средњевековна Србија постала краљевина? ___________________ 
 

12. Цар Душан је прву верзију закона донео 1349. године у: 
а) Жичи, 
б) Скопљу, 
в) Серу. 
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13. Последњи српски деспот и  последњи босански краљ била је иста особа. 

а) тачно 
б) нетачно 
 

14. Кристофер Колумбо био је: 
 а) Шпанац, 
 б) Португалац, 

 в) Ђеновљанин. 
 

15. Ко је Тихом океану дао име? ________________________________ 
 

16. Habeas Corpus Act донет је: 
 а) 1679. године, 
 б) 1769. године, 

 в) 1688. године. 
 

17. Ко је аутор “Утопије”? __________________________________ 
 

18. У време ког султана је Османлијско царство доживело врхунац? 
________________________________________________ 
 

19. Ко је водио II велику сеобу Срба? ______________________________ 
 

20. По Уставу из 1791. године Француска је постала: 
 а) апсолутна монархија, 
 б) уставна монархија, 
 в) република. 
 
21. Француски Конвент (револуционарна скупштина) је прогласио републику: 

а) 1789. године, 
б) 1791. године, 
в) 1792. године. 

 
22. Године 1835. у Србији је донет Устав под именом ____________________ 

 
23. Матица српска је основала „Летопис“. 
 а) тачно 

б) нетачно 
 

24.  Србија је признала анексију Босне и Херцеговине: 
а) 1908. године, 
б) 1909. године, 
в) 1910. године. 
 

25. Којим уставом је у Србији  уведен парламентарни систем?  _____________________ 
 

26. Први корак ка уједињењу Краљевине СХС је доношење: 
а) Нишке декларације, 
б) Крфске декларације, 
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в) Женевске декларације. 
 

27. На челу привремене владе из 1918. био је Никола Пашић. 
а) тачно 
б) нетачно 
 

28. Југословенски Устав из 1931. био је “подарен”. 
а) тачно 
б) нетачно 
 

29. Где је 1934. убијен краљ Александар? _______________________ 
 

30. Када је проглашена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца? ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
 


