
 ОКРУЖНО 2009.  ТЕСТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
1.  На линије уз дела напиши име и презиме аутора. 
а) Кип „Давид“- ___________________________________________ . 

б) Слика „Сикстинска Мадона“ - _________________________________________ . 
в) Дело „Краљ Лир“- ____________________________________________ .    

г) Дело „Похвала глупости“- _________________________________________ . 
2. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ. 
а) Светим римским царством немачке нације, у време пада Београда  1521.године 

    под турску власт, је владао _______________________ . 
б) Србијом је у време окончања Француске револуције владао_______________________  

в) У време Револуције 1848. Енглеском влада  __________________________ . 
3. Спој личности и догађаје везане за њих исписијући на црти број догађаја. 

  
         ___ Кутузов                               1. експедиција на Сицилију  
         ___ Ђузепе Мацини                 2. битка код Бородина  

         ___ Лајош Кошут                      3. битка код Вилагоша 

         ___ Ђузепе Гарибалди             4. заузимање Сигета 

         ___ Сулејман I                           5. Млада Италија  
4. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ. 
 а) „...човек је по природи добар и слободан, али су га искварили лоши системи 

владавине“ писао је у прослављеном делу 
_____________________________________________________________  

(назив дела)  француски филозоф-просветитељ и књижевник 
_________________________.   
б) Француску Енциклопедију науке, уметности и занатства, одштампане у  35 томова, 

уређивали су математичар  ___________________  и филозоф __________________ . 
5. Поред догађаја напиши године трајања. 

а) Српска револуција- од _______ до _________ године 

б) Први српски устанак- од ________ до _______ године 

в) Бечки конгрес- од _______ до ________ године 

г) Грађански рат у Америци- од ________ до _______ године 

6. Одговори на следећа питања: 

а) За време ког аустријско-турског рата је била Прва велика сеоба Срба?  
(назив рата)___________________________________________________  

б) Кога су Срби изабрали за војводу 1691. године, а цар му није потврдио то звање? 

______________________________________________(име и презиме)  
в) У коју земљу су се Срби селили из Јужне Угарске средином XVIII века? ______________ 

  
7. Бројевима од 1 до 5 поређај по хронолошком редоследу  догађаје 

      (почев од најстаријег). 

         ___ Карпошев устанак        
   ___ битка код Лепанта                                                     

         ___ Српски статути   
         ___ Оснивање Босанског Пашалука   
         ___ Васко да Гама стиже до обала Индије                     

8. На линији поред објашњења појма напиши назив појма. 
а) Просвећени апсолутизам се код нас називао- __________________________ 

б) Командант копнене турске војске је- _______________________ 

в) Султанов двор у Цариграду је- ____________________________ 

г) Присталица старог, законитог је- ________________________ 

д) Учење, тврдња која не води рачуна о стварности је- _________________________ 

9. На црте напиши одговарајуће бројеве из десне колоне,  

    тако да тачно повежеш дате појмове. 
                                                         ___  дужд                             1. чартер 

                                                         ___ округ                              2. кајзер 

                                                         ___  попечитељ                    3. војвода 

                                                         ___ повеља                           4. департман 

                                                         ___ цар             5. министар 

  



10. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н. 
а) У Хабзбуршкој монархији Словени су били најбројније становништво.                Т      Н 

б) После уједињења Италије папа је остао у Ватикану  и ојачао световну власт.     Т      Н 

в) У револуцији 1848. године генерал Виндишгрец бомбардовао је Варшаву и  
    завео војну диктатуру.                                                                                       Т      Н 

г) Источно питање је завршено проглашењем Турске за Републику.                        Т      Н 

д) Аустро-Угарском нагодбом Хабзбуршка монархија је подељена на две  
    самосталне и равноправне државе.                                                                     Т      Н 

  
11. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ и одговори на постављена 

      питања. 
      На територији Београдског пашалука, вођен је последњи аустријско-турски рат познат  
у српском народу под називом _______________________________________, по српском 

старешини (име и презиме) _________________________________. 

а) Којих година  је рат вођен?  од___________ до ___________ године 

б) Како се зове мир којим је завршен рат? _______________________________ 

в) Шта су тим миром Срби добили? __________________________________ 

  

12. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ. 
      Године кад је у Србију прешао Доситеј Обрадовић  први министар просвете:    

а) Срби и Руси су поразили Турке на _______________________. 
б) Ослобађањем jугоисточне Србије у Првом српском устанку прославио се (име и 
презиме)  ________________________________________. 

  
13. Од наведених догађаја на линији испиши она три која су се десила у време  

      трајања Првог српског устанака. 
 а) битка на Варварину              б) бој на Засавици          в) погубњеље Хаџи Рувима 

 г) убиство Карађорђа                д) Ичков мир                  ђ) Хаџи Проданова буна  

____________________________________________________________________________
_ 

  
 14. Наведени догађаји се односе на Први српски устанак.  
      Одговори на постављена питања. 

а) Која битка је била прва победа устаника? __________________________   
б) Ко је предвидио Турке  у тој бици? _______________________  

в) У ком боју су устаници први пут поражени? ____________________________  
  

15.  На линијама поред имена познатих жена напиши имена њихових познатих 
мужева. 
а) Жозефина Боанре- __________________________________  

б) Јелена Јовановић- ___________________________________ 

в) Рокселана- _________________________________________ 

г) Марија Антоанета- __________________________________  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



КЉУЧ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2009. СЕДМИ РАЗРЕД 

  
          

          

          

          

          

        

бр. 
пит. 

ОДГОВОР поени 

1. а) Микеланђело Буонароти(1)  
б) Рафаел Санцио(1)   

в) Виљем Шекспир(1)  
г) Еразмо Ротердамски (1)    

4 

2. а) (цар)  Карло V (1)   
б) (султан) Селим III (1)  

в) (краљица) Викторија (1)    

3 

3. 2,    5,    3,    1,    4,                  1+1+1+1+1 5 

4. а) Расправа о наукама и уметности(1),    (Жан Жак) 
Русо(1)  

б) Даламбер(1)      Дидро(1) 

4 

5. а) 1804-1835.(1)       
б) 1804-1813.(1)   
в) 1814-1815.(1)   

г) 1861-1865.(1) 

4 

6. а) Бечки (или Велики рат)(1),    
б) (Гроф) Ђорђе Бранковић (1)    
в) у Русију(1) 

3 

7. 5,    2,   4,   3,   1                        1+1+1+1+1 5 

8. а) јозефинизам(1)     
б) сераскер(1)       

в) Топкапи палата(1)   
г) легитимиста(1)  
д) доктрина(1) 

5 

9. 3,   4,   5,   1,   2                         1+1+1+1+1 5 

10. Т, Н, Н, Т, Т                             1+1+1+1+1 5 

11. Кочина крајина (1)      Кочи Анђелковићу (1)    
а) 1788-1791 (1)  
б) Свиштовски мир (1)  

в) амнестију (1) 

5 

12. a) Штубику(1)  
б) (Хајдук) Вељко Петровић(1) 

2 

13. а) битка на Варварину,    б) бој на Засавици        д) Ичков 
мир   3/0 

3 

14. а) код Дрлупе(1)  
б) Аганлија(1)   

в) на Чокешини(1)   
  

3 

15. а) Наполеон Бонапарта(1)       
б) Карађорђе Петровић(1)  

в) Сулејман I(Величанствени)(1)      
г) Луј XVI (1) 

4 


