
Републичко такмичење VII 2006. 
 

 

1. Проналазач штампарије са покретним словима, Немац ________________ је у граду 

__________ штампао прву књигу:____________, године______.  

Које су, када и где прве штампане књиге код Срба? (наведи бар једну) _________ 

_________________________________________________________________. 

2. Највеће географско откриће после Колумба учинио је ______________, опловивши 

Земљину куглу ____________године.  

Зашто је ово откриће било толико важно?______________________________________ 

3. Реформацију католичке цркве је изазвало незадовољство њеним устројством. Почела је у 

Немачкој_____ године, а завршила верским миром у ______________, године _____.  

Како се звао вођа реформације у Немачкој:  

1. Томас Минцер;  

2. Мартин Лутер;  

3. Томас Мор;  

4. Жан Калвин;  

5. Николо Макијавели. 

4. Римокатоличка црква се борила против реформације оснивањем нових монашких редова. 

Најзначајнији је био ред____________, чији је оснивач био Шпанац ______________. 

Који је други најважнији начин против реформације и јереси у католичкој цркви? 

________________________________________________________________. 

5. У време ког француског владара је Жил Мазарен обављао дужност првог краљевог 

министра: 1. Филипа II; 2. Луја XIII; 3. Луја XIV; 4. Луја XV; 5. Карла V.  

Која се чувена изрека приписује овом краљу___________________ 

6. Објасни следеће турске појмове:  

а) јаничар_________________________________________________________ 

б) читлук_________________________________________________________ 

в) тимар__________________________________________________________ 

г) харач___________________________________________________________ 

7. Због учешћа Срба у Бечком рату на страни Аустрије и страха од турске одмазде дошло је 

до Велике сеобе Срба _____ године. Исте године су се десила још два важна догађаја код 

нас: 1._____________ и 2._________________.  

Велику сеобу је тада предводио српски патријарх:  

1. Макарије Соколовић;  

2. Арсеније III Чарнојевић;  

3. патријарх Јован;  

4. патријарх Пајсије;  

5. Арсеније IV Јовановић- Шакабента. 

8. Аустријски цар Фердинанд II је _____ године подарио Србима у Војној крајини 

привилегије као надокнаду за војну службу, познате под именом: 

________________________. Крајем века, 1690-95. Срби су добили нове привилегије о 

слободи вере и унутрашњој самоуправи, које им је даровао:  

1. цар Леополд I; 2. царица Марија Терезија; 3. цар Франц Јозеф; 4. цар Карло VI. 

9. Међу бројним ученим Србима у јужној Угарској у 18. веку, издвајамо два историчара и 

једног писца. Навести њихова главна дела:  

а) гроф Ђорђе Бранковић____________________________________________ 

б) Јован Рајић______________________________________________________ 

в) Доситеј Обрадовић_______________________________________________ 



10. Започевши борбу за независност од Енглеске 1775. и доношењем Декларације о 

независности 1776, коју је саставио ___________________, Сједињене Америчке Државе су 

створене 1783. миром у:  

1. Паризу; 2. Лондону; 3. Берлину; 4. Бостону; 5. Филаделфији. 

11. Француску револуцију, која се у првој години успешно одвијала падом Бастиље 

______________ године (навести тачан датум), и доношењем Декларације о правима човека 

и грађанина. Духовно је била припремљена још раније радом многих филозофа и 

просветитеља.  

Ко је од њих написао дело ''Дух Закона'':  

1. Волтер; 2. Русо; 3. Дидро; 4. Монтескје; 5. Даламбер. 

12. Појмом Српска револуција обухвата се време: 1.________________________, 

2._______________________ и 3.____________________. Почела је тзв. ''сечом кнезова'', 

почетком месеца _______________ године. Један од наведених у низу је страдао у том 

догађају:  

1. Јаков Ненадовић; 2. Јанко Катић; 3. Карађорђе; 4. Сима Марковић; 5. Хаџи Рувим. 

13. Први председник Правитељствујућег совјета, основаног _____ године, био је:  

1. Петар Добрњац; 2. прота Матеја Ненадовић; 3. Миленко Стојковић; 4. Петар Николајевић- 

Молер; 5. Продан Глигоријевић. 

14. Сретењски устав донет _____ године, писан је по угледу на модерне европске уставе тог 

доба. Писао га је учени Србин из јужне Угарске који се звао ___________________. Пошто је 

ограничавао кнежева права, Милош Обреновић је устав укинуо само после ___________ 

примене.  

15. Србија је стекла потпуну независност одлуком __________________, године _____. Тада 

је на престолу био _____________________. 

 

 

Решење теста за седми разред основне школе 
 

1. Јохан Гутемберг; Мајнцу; библија; 1455; Октоих и Пслатир, на Ободу 1493. 

2. Фернандо Магелан; 1519-22; због доказа да је Земља округла. 

3. 1517; Аугзбургу; 1555; заокружи бр. 2.  

4. Језуита; Игнације Лојола; инквизиција, забране књига. 

5. Заокружи бр. 3; ''Држава, то сам ја''. 

6. а) елитни род сталне војске; б) баштински посед муслиманске раје; в) најмањи феудални 

посед спахија (до 20000 акчи прихода); г) главарина, основни порез који плаћа сваки 

одрасли мушкарац. 

7. 1690; Карпошев устанак; битка код Качаника; заокружи бр. 2.  

8. 1630; Српски или Влашки статути; заокружи бр. 1.  

9. 1. Славено- сербске хронике; 2. Историја разних словенских народов, најпаче Болгар, 

Хорватов и Сербов; 3. Живот и прикљученија, Басне, Совјети здравог разума, Писма 

љубезном Харалампију. 

10. Томас Џеферсон; заокружи бр. 1.  

11. 14. јули 1789; заокружи бр. 4.  

12. 1. Први устанак 1804- 1813; 2. Хаџи Проданова буна 1814; 3. Други устанак 1815- 1835; 

фебруар 1804; заокружи бр. 5.  

13. 1805; заокружи бр. 2.  

14. 1835; Димитрије Давидовић; 2 месеца. 

15. Берлински конгрес; 1878; кнез Милан Обреновић. 

 



Републичко такмичење VII 2007. 
 

1. Ко је закуцао својих 95 теза на врата Универзитета у Виртембергу? 

_____________________ 

Поред државе уписати име које су носили тамошњи протестанти? 

Швајцарска- ____________ 

Енглеска- ____________ 

Чешка- ____________ 

Француска- ____________ 

 2. Прогон протестаната био је жесток у Француској. 

а) Како се зове догађај који је у вези са тим прогоном, а остао је упамћем по својим зверствима?

 ______________________________________________ 

б) Које године се то догодило?  ____________ 

в) Којим документом су у правима изједначени протестанти и католици у Француској? 

 ______________________________________________ 

 3. Хронолошким редом наведите титуле које је добијао Мехмед-паша Соколовић. 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 4. Аустријска војска је у Великом рату имала офанзиву до одређеног догађаја: 

а) Која је то била битка?  ____________ 

б) Које године је то било?   ____________ 

в) Ко је предводио Велику сеобу Срба? ____________ 

г) До ког места на Дунаву су Срби дошли на северу? ____________ 

д) Који цар је издавао Србима привилегије?   ____________ 

  5. На цртици испред занимања напишите слово које одговара објашњењу! 

капудан-паша    ____________ 

капућехаја    ____________ 

сераскер    ____________ 

сејмен    ____________ 

 6. Како се зове борба Русије и западноевропских држава за превласт и поделу европских 

територија Турског царства назива? 

    ____________ 

 7. Прочитај текст и одговори! 

Незадовољна стањем у Србији после доношења првог устава Порта је у форми хатишерифа 

послала Србији Устав. 

а) Које године је то било?  ____________ 

б) Како се назива тај Устав? ____________ 

в) Који орган је по том уставу имао највишу власт ____________ 

г) У ком граду је донешен Устав?    ____________ 

 8. Од побројаних политичара подвуци Уставобранитеље. 

   Алекса Симић,Сима Марковић,Аврам Петронијевић, Петар Добрњац, Тома Вучић 

Перишић , Јеврем Грујић. 

 9. Током 19. века у Кнежевини Србији појавила су се два национална програма српског 

уједињења. На цртицама упишите тражене податке; 

име програма: _____________________ име програма:_____________________________ 

име програма: _____________________ име програма:_____________________________ 



 10. Кнез Михаило је током своје друге владавине успео у два наврата да преузме све 

градове од Турака у Србији. 

Који су то градови били  1862: __________________________________ 

    1867:  __________________________________ 

 11. Заокружите тачан одговор! 

Какав је статус Босна и Херцеговина добила по Санстефанском мировном уговору? 

а) Аутономна покрајина у Турској,  

б)Област под окупацијом Аустро-Угарске,   

в) турска покрајина под заштитом Русије 

 12. За које округе је Кнежевина Србија била проширена по добијању независности? 

  _________________________________________________________________________________ 

 13. Прочитај наводе и одговори питања! '' Споља мудри, а унутра чврсти одношаји то су 

једини путеви на којима може процветати независна држава'': 

а) Који владар је изговорио ове речи? ______________________________________ 

б) Које године је то било?   ____________ 

в) Поводом чега су изговорене ове речи? ______________________________________ 

 14. Прочитај  реченицу и одговори на питања? ''У Кнежевини и Краљевини Србији 

обављао је разне дужности. Најважнија дужност била је намесничка. Два пута је био намесник 

малолетним Обреновићима. Његово дело је Устав из 1869.'' 

а) О коме говори овај текст?  ____________ 

б) Коју странку је предводио?  ____________ 

в) Којим владарима је био намесник? ____________ 

 15. Прочитај и допуни! 

Прва научна установа у Србији основана је 1842 под именом __________________________.Она 

је претеча данашње научно-културне установе која се зове __________________________. 

(наведите пун назив) 

 

Републичко такмичење VII 2008. 
 

1.  Пажљиво прочитај и допуни реченице. 

      Током XV и XVI века пронађен је трговачки поморски пут до Индије и откривена је Америка. 

    Северну Америку су истраживале и освојиле(назив  држава) _______________________ и  

     ______________________________.  

    Индија је постала колонија ________________________(држава). 

    Да би се скратио поморски пут до Далеког истока ____________________________ (држава)  

    је 1869.године ___________________________________________________________________. 

2.  Пажљиво прочитај следећи текст и одговори на постављена питања. 

    „ Био је фирентински политичар, песник, писац и историчар. Овај хуманиста 

италијанске ренесансе спада у ред првих теоретичара уједињене Италије, који је упутио 

савет будућем владару такве државе да буде јак као лав, а лукав као лисица.“ 

   a) Како се зове личност о којој говори наведени текст? 

____________________________________ 

   б) Како гласи назив његовог чувеног дела?_____________________________________________ 

   в) У којим вековима је живео и деловао овај политичар, писац и историчар? _______ и _______ 

3. Допуни реченицу и одговори: 

     Крајем 16 века хришћанска Европа била је подељена на _______________________________ ,  

    _____________________________________ и _____________________________________ 

цркву. 

      



Од наведених   народа заокружи оне који су били претежно протестантски. 

            Румуни               Чеси                    Пруси               Шкоти                 Данци              Мађари 

4.  Пажљиво прочитај и одговори. 

       Стојан Јанковић , из Равних Котара, борио се против Турака у ХVII веку. Вук Караџић  

       је записао „Име Стојана Јанковића спомоње се у песмама по свему народу нашему,...“ 

    а) Шта је био Стојан Јанковић? _______________________________ 

    б) У ком рату се посебно истакао? _____________________________________________ 

    в) Коју је титулу имао у том рату? ___________________________ 

    г) Са ким је водио преписку( наведи име презиме)?_____________________________________ 

5. Дупуни реченице: 

  а) Власник земље у Турској је ____________________________. 

  б) Кадилук је ____________________________________________________________________  

  в) Турско друштво делило се на _______________________________________________ класу. 

  г) Чифтлук  је обрађивала ____________________________________________________. 

6. Повежи појмове са њиховим значењем исписујићи бројеве на црти. 

                 1. Амнестија                    ____  порука 

                 2. Абдикација                  ____  безвлашће 

                 3. Аманет                         ____  староседелац 

                 4. Анархија                      ____  одрећи се престола 

                 5. Аутохтон                     ____  помиловање 

7. Кроз прошлост неки градови мењали су своје називе. Одговори како се данас зову: 

     а) Палеж- __________________________ 

     б) Велики Бечкерек- ________________________ 

     в) Карановац- _________________________ 

     г) Сентомаш- _________________________ 

8.   Француска је у току револуцује добила Устав.  После тога  политички  
истомишљеници почели да се окупљају у политичке клубове.     Одговори: 

   а) Које године је Француска добила први устав? ___________________ 

   б) Какво је било државно уређење Француске пре доношења Устава?    

       ___________________________________________________ 

   в) Који политичке групације су се издвојиле у оквиру Јакобинског клуба? 

      ________________________________ и _______________________________________ 

   г) Које су две државе закључиле мир исте године када је Француска добила устав?  

      ____________________________________________________ 

   д) Коју су културно-образовну установу те исте године добили Срби у Јужној Угарској?  

      _________________________________ 

9. Поред назива дела напиши име и презиме аутора: 

   а) Вавилонско ропство цркве- _______________________________________ 

   б) Утопија- _____________________________________ 

   в) Расправа о љубави и превари- ______________________________________ 

   г)  Совјети здравога разума - ______________________________________ 

   д) Дипломатска историја Србије- ____________________________________________ 

10. Повежи личност са догађајем у ком је учествовала исписујући број на црти.   
           ____ Ђорђе Бранковић                                     1.Мајски сабор или скупштина 

           ____ Мехмед-паша Соколовић                       2.Уједињење Немачке 

           ____ Кутузов                                                    3. освајање Баната 

           ____ Ото фон Бизмарк                                    4. Бородинска битка 

           ____ Јосиф Рајачић                                          5. Бечки рат 

 



11.  Заокружи   Т  aко је  исказ тачaн    а    Н  ако је нетачaн.   
    а) Косем султанија, жена Ахмеда I је пореклом била Гркиња                                          Т      Н 

    б) Баштина је земљишни посед који обрађује муслиманска раја.                                    Т      Н 

    в) Хабзбурзи су забележили нагли успон у XVI веку.                                                       Т      Н 

    г) Волтер је развио теорију о суверенитету народа.                                                           Т      Н 

    д) Кримски рат је завршен миром у Паризу 1856.године                                                  Т      Н  

12. Пажљиво прочитај следећи текст и одговори на постављена питања. 

       „ ... ( Он )..је велики јунак, али је поносит, бесан и прави крвопилац људски”, 

              написао је један истакнути Србин, за свог савременика. 

   а) Ко је то написао? _____________________________________________ 

   б) На кога се односе његове речи? ____________________________________________________ 

   в) У којим бунама се показао као крвопилац? _____________________, ____________________.  

   г) Коју је имао титулу? ________________________________  

   д) Како је завршен његов живот? _____________________________________________________ 

13. Допуни реченицу и одговори на питања: 
   Кнез Александар Карађорђевић владао је Србијом од _____________ до ___________. године.  

  За то  време Обреновићи  су покушавали да се врате на престо Србије. Којим догађајима и када?  

                   Назив догађаја                                                                                       година 

   а) _______________________________________________ ,                          ___________     

   б) _______________________________________________,                           ___________ 

   в) _______________________________________________,                           ___________ 

14.   Допуни реченице : 

   а) Српске цркве и манастири на Фрушкој гори грађене су у стилу ________________________. 

   б) Унијаћење је појава када православни за свог верског поглавара признају 

__________________ .  

   в)  Прва жена у Босни која је написала књигу звала се ____________________________    

   г) „Врдничком вилом” звали су   ___________________________________  

15.  Доле наведени цитати везују се за знамените Србе. Поред цитата наведи чије су речи: 

   а) „ Споља мудри а унутра чврсти одношаји-то су једини путеви “-

__________________________ 

   б) „ Народност и слобода, то је једно исто. “-

_______________________________________________  

   в) „ Мисли шта мислиш, узми шта можеш. “-

______________________________________________ 
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                      прокопала Суецки канал(1) .............................................................. 5      

2. Одговор: а) Николо Макијавели(1), б) „ Владалац “(1), в) XV – XVI век(1) ..........................3 

3. Одговор:  православну(1), ( римо) католичку(1),  протестантску (реформаторску)(1),       

                      Пруси(1),   Шкоти(1),    Данци(1),      .................................................................6 

4. Одговор: а) ускок(ратник)(1),   б) Морејском (или Бечком)(1),   в) сердар(1),      

                        г) Арсенијем III Чарнојевићем (1) .............................................................................  5 

5. Одговор:   а)Држава (султан)(1),      б) судска административна јединица(1),         в) 

војничку(аскер)(1), и радну(раја)(1),   г) муслиманска раја(1) ................................................  5 

6. Одговор:   3,  4,  5,  2,  1 .......................................................................................................................5 

7. Одговор:  а) Обреновац(1),   б) Зрењанин(1),   в) Краљево(1),    г) Србобран(1)........................... 4 

 



8. Одговор: а) 1791.(1), б) ( апсолутистичка) монархија(1), в) жирондинци и монтањари(1),  

                       г) Аустрија и Турска(1),  д) Карловачку гимназију(1)   .....................  5 

9. Одговор: а) Мартин Лутер(1),         б) Томас Мор(1),         в) Луиз Лабе(1),  

                      в) Доситеј Обрадовић(1),      д) Јован Ристић(1) ............................................................  5 

10.Одговор:  5,  3,  4,  2,  1      (1+1+1+1+1) ..........................................................................................  5 

11. Одговор: а)Т,   б)Н,   в)Т,   г)Н,   д)Т (1+1+1+1+1)   ...................................... 5  

 

12. Одговор:а) Вук Караџић(1),   б) Тому Вучића Перишића(1)    в) Ђаковој и Катанској(1),   

                     г) Војводе(1)  д) отрован је(1) ........................................................................................... 4 

13. Одговор: 1842-1858(1),   а) Катанска буна-1844.(1),    б) Револуција-1848.(1),  

                     в)Тенкина завера-1857.(1) ..................................................................................................4 

14. Одговор: а) барока(1),        б)  папу(1),        в)   Стака Скендерова(1),    

                       г) Милицу Стојадиновић (Српкињу)(1)  ........................................................................ 4 

15. Одговор:  а)Михаило Обреновић(1),   б)Светозар Милетић(1), 

                         в) Јован Ристић(1) ..........................................................................................................  3 

 

Републичко такмичење VII 2009. 
 

1.Повежи личности са догађајима: 

а)Фернандо Магелан               1)опловио Африку 

б)Франциско Пизаро                  2)покорио Перу 

ц)Васко де Гама                    3)опловио Земљину куглу 

 

2.Бартоломео Дијаз први је ............. године допловио до: 

а)Бразила 

б)Рта добре наде 

ц)Калкуте 

 

3.Колумбо је приликом открића Америке пловио на: 

а)Нињи 

б)Санта Марији  

ц)Пинти 

 

4.Повежи грађевине са местом где се налазе: 

а) Вавел                 1)Потсдам 

б) Строци                 2)Краков 

ц)Сан Суси              3)Фиренца 

 

5. Повежи уметнике и књижевнике са њиховим делима: 

а) Марин Држић                    Магбет 

б) Тицијан Веничело             Цар Карло V 

ц)Шекспир                             Дундо Мароје 

 

6. Дипломатски језик у средњем веку био је ................................. да би га у новом веку заменио  

најпре ..................................који је у дипломатској функцији све до после Првог светског рата, а 

од тада се дипломатска комуникација одвија на  .......................... језику. 



7.‟‟Требало је да власт буде код једнога, а послушност код свих‟‟ рекао је Арман Жан де Плеси 

човек који се сматра творцем јаке апсолутистичке државе.Познат је још под именом 

............................................... 

8.  Кучук-кајнарџијски мир склопљен је измедју : 

     а)Русије и Аустрије;            б)Русије и Турске;           ц)Турске и Аустрије;  

9.Земља коју обрађује муслиманска раја се зове ..................................... а земља коју обрађују 

хришћани је ............................ 

10.Сталешка скупштина племства,свештенства и трговаца у Русији се назива: 

а) Зимски сабор 

б)Земски сабор 

ц)Прикази 

 

11.Тимар је .......................(величина) феудални посед који је давао приход од: 

a) 10000 акчи                        б)15000 акчи                   ц)20000 акчи 

12. Турци су најпре признавали Српску патријаршију али су је укинули средином прве половине 

.................. века .Она је присједињена  .................................. архиепископији а обновљена је под 

именом .......................... патријаршија, ............... године.Њу је обновио 

.............................................................................................................................. 

13. Најпознатије скупине повлашћеног становништва искоришћаване у војне сврхе су војнуци, 

................................... и ...................................... 

14.Хајдучки вођа се зове .................................. а његов помоћник ............................... 

15.Цар Фердинанд II дао је привилегије Србима у Карловачком и Вараждинском генералату што 

је обзнањено у Српским статутима  

а)1690. године   б) 1630. године    ц)  1780.године 

 

16.Милош Обреновић напуштаСрбију јер му је Државни савет ограничио власт 

а) 1837.год.       б) 1838. год.    ц) 1839. год. 

 

17.Напиши називе тврђава из којих се 1867.године иселила турска војска: 

......................................, ............................................, ............................................ и  

....................................... 

18.Бројевима од 1 до 4, хронолошки,поређај догађаје 

Почетак првог Српско турског рата ......... 

Велики устанак Срба у БиХ ......... 

Атентат на кнеза Михаила ........ 

Добијање независности Србије .......... 

 



19.Допуни табелу: 

године владања династија име владара 

    I Милошева владавина 

    II Михаилова владавина 

    Кнез Александар  

    II Милошева владавина 

    II Михаилова владавина 

 

20.Од 1830.године српска држава је носила име ............................ Србија. 

21.Прво намесништво оформљено је услед болести кнеза Милана  

а)1839/1840.год             б)1841/1842.год.             ц) 1869/1870.год. 

 

22.‟‟Начертаније‟‟ програм српске државне политике .............. године  саставио 

..........................................................   

23.Истакнути уставобранитељ Стефан Стефановић Тенка организовао је заверу против кнеза 

Александра Карађорђевића: 

а) 1858.год.               б) 1853.год.            ц) 1857.год. 

24.Београдски везир наредио је да се Београд бомбардује ................ године. 

25. 1876/7.године одиграо се ............................................... рат .После победе на 

...................................... и ..................................турска војска опустошила је Источну Србију. 

Решење теста републичког такмичења  

1. а) 3 (1) ; б) 2 (1) ;  ц) 1  (1) ;                                                                          укупно (3) 

2. 1487.год. , б)                                                                            потпун одговор носи (2) 

3. б)                                                                                                                     укупно (1) 

4.а -2 (1); б-3 (1);  ц-1 (1);                                                                                 укупно (3) 

5. а-3; б-2; ц-1;                                                                             потпун одговор носи (3) 

6.латински,француски,енглески                                                       потпун одговор носи (3) 

7. Кардинал Ришеље (1)                                                                                       укупно (1) 

8. б)  (1)                                                                                                              укупно (1) 

9.чифтлук, баштина,                                                                         потпун одговор носи (1) 

10. б (1)                                                                                                               укупно (1) 

11.најмањи ,20000 акчи                                                              потпун одговор носи (1) 

12. XВИ века; Охридској,Пећка, 1557.год.; 

      Мехмед Паша Соколовић                                                       потпун одговор носи (3) 

13.дербенџије (1);мортолоси (1);                                                                     укупно (2) 

14.харамбаша (1); барјактар (1)                                                                      укупно (2) 

15. б) (1)                                                                                                             укупно (1) 



16. ц) (1)                                                                                                              укупно (1) 

17. београдска,шабачка смедеревска,кладовска                     потпун одговор носи (4) 

18. 3,2,1,4,                                                                                     потпун одговор носи (4) 

19. 1815-1839.;Обреновић ;1839-1842.Обреновић 

      1842-1858.;Карађорђевић  1858-1860 Обреновић 

      1860-1868. Обреновић                                                           потпун одговор носи (5) 

20. Кнежевина (1)                                                                                               укупно (1) 

21. а) (1)                                                                                                              укупно (1) 

22. 1844.год.,Илија Гарашанин                                                     потпун одговор носи (1) 

23. ц) (1)                                                                                                              укупно (1) 

24. 1862.год.                                                                                                      укупно (1) 

25. српско –турски рат , Шиљеговац,Ђунис ;                               потпун одговор носи  (3) 

                                                                                        

Републичко такмичење VII 2010. 
 

1. Допуни реченице да исказ буде тачан! 

А) Задужбине побожних муслимана називају се ______________. 

Б) Власи-сточари плаћали су Турцима само један порез под називом_____________. 

В) Турци су по први пут изгубили освојене европске територије у рату под називом 

___________________________. 

Г) По Уставу Кнежевине Србије, из 1869.године, кнез и Народна скупштина су делили 

_____________________власт. 

2. Одговори на питања везана за Србе у првој половини XVIII века. 

А) Којих година је вођен аустријско-турски рат у коме је учествовао патријарх Арсеније IV 

Јовановић? ________-________. 

Б) Где је тада успостављена граница измежу та два царства?  

________ ______________. 

В) Који се догађај, значајан за Србе, десио одмах после тог рата? _______________. 

3. На линијама поред назива битке напиши између кога је вођена. 

А) Битка код Седана    - ____________________ и ____________________. 

Б) Битка код Бородина- ____________________ и ____________________. 

В) Битка на Мохачу     - ____________________ и ____________________. 

Г) Битка код Ђуниса    - ____________________ и ____________________. 

4. На линијама поред напиши годину када је добила први устав. 

А) Француска-__________ 

Б) САД-__________ 

В) Србија-__________ 

5. Уз назив дела напиши име и презиме аутора. 

А) „Начертаније“-_______________________________________ 

Б) „Дундо Мароје“- _______________________________________ 

В) „Први речник српског језика“- _______________________________________ 

Г) „Луча Микрокозма“- _______________________________________ 

Д) Краљевство Словена“- _______________________________________ 



6. САД су своје териорије проширивале ратом или куповином. Попуни табелу тачним 

подацима који недостају. 

територија Земља од које је стечена Начин стицања 

Флорида   

 Русија   

Калифорнија   

 Француска  

7. Поред тачних исказа заокружи Т (за тачну тврдњу) и Н (за нетачну) 

Бартоломео Дијаз је први стигао до најужније тачке афричког континента       Т      Н 

Друга Француска република је проглашена у време Револуције 1848/1849.      Т      Н 

У Другом српском устанку Срби су победили на Љубићу, Палежу и Делиграду       Т      Н 

Двојна монархија Аустро-Угарска је створена 1876.                                             Т     Н 

Од краја XVI века сви цетињски митрополити су били Петровић-Његош          Т     Н 

8. Пажљиво погледај слику и одговори на питања. 

а) Како се зове документ на слици? (пун назив) 

________________________________________. 

б) Које је године документ донет? __________. 

в) На линијама напиши шта је прокламовано документом. 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

 

9. Допуни реченице тачним подацима. 

Под утицајем догађаја у Србији, у XIX веку, у Босни је 1809.године избила буна под 

вођством (име и презиме)_________________________________. Педесетих и шездесетих 

година је у Херцеговини устанак предводио (име и презиме) ___________________________, 

а 1875.године избио је устанак познат под именом ___________________________. На 

Берлинском конгресу донета је одлука да Босну и Херцеговину ______________  

_______________________. 

10.  Допуни реченице тачним подацима. 

А) Последњи рат узмеђу Аустрије и Турске вођен на територији Београдског пашалука 

познат је у српском нарофу под називом_________________________, по српском старешини 

(име и презиме) _____________________________________.  Рат је трајао 

од_________до________ годинеУ њему су Срби учесници стицали 

______________________________. 

11.  Пажљиво прочитај и одговори. 

Био је један од најзначајнијих српских политичара XIX века. Заслужан је и за 

ослобођење градова у Србији 1867.године. 

А) О којој личности је реч (име и презиме)?_________________________________ 

Б) Шта је он био по образовању? ___________________________ 

В) Којем је владару први пут био намесник (име и презиме)____________________ 

Г) Које странке је био вођа? __________________________. 

12.  Повежи личност са догађајем у ком је учествовала исписујући на линији број под 

којим је догађај. 

_____Кристофор Колумбо     1. Мајска скупштина 



_____Димитрије Давидовић    2. Уједињење Немачке 

_____Оливер Кромвел     3. Димитрије Давидовић 

_____Ото фон Бизмарк     4. Грађански рат у Енглеској 

_____Јосиф Рајачић               5. Откриће Америке 

13.  Одговори на питања! 

А) Како се звала аутономна област Срба у Јужној Угарској формирана 1849.г.? 

____________________________________________ 

Б) У ком граду је био центар те области? ______________________ 

В) Које године је укинута? ____________. 

14.  Хронолошки поређај следеже догађаје (од најстаријег) 

______Оснивање Српске народне слободоумне странке 

______почетак буне Хусеина Градашчевића 

______признање аутономије Србије 

______оснивање Уједињене омладине српске 

______Почетак Грчке револуције 

 

15.  У нему карту тачком уцртај и напиши називе градова/тврђава, на Сави и Дунаву, 

које је Србија добила 1867.године. 

 

 

ТЕСТ  ЗНАЊА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД - РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  2011. 
1. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.             

„У почетку се овај назив односио само на Јужну Земљу..., за коју је још коришћено име Бразилија.   

...Праведно би било да је континент добио име..., који га је први открио за човечанство. Кад је 

Валдземилер уочио своју грешку, покушао је да је исправи, али већ је било касно. Учени људи, 

козмографи и цртачи карата, већ  су усвојили име за цео Нови свет и он се више није могао изменити.“  

а) О ком догађају говори текст? _____________________________________________________________ 

б) Коју је грешку покушао да исправи Валдземилер? __________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________ 

в) По ком је морепловцу (име и презиме) назван нови континент? _______________________________ 

г) Које је године откривен нови континент? ____________________ 

д) У ком је веку нови континент добио данашње име? __________________ 

2. Пажљиво погледај слику и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.             

 

 

а) Како се зове слика? _________________________________________ 

    __________________________________________________________  

 

б) Ко је аутор слике (име и презиме)? _____________________________ 

 

в) Које националности је био аутор слике? _____________________ 

 

г) Како се назива покрет коме припада слика? ____________________ 

    __________________________________________________________ 

 

д) У којим се вековима развија покрет коме припада слика?    

     _________________________________ 

3. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.              

 

  „...У овом првом делу вароши у предграђу, на реци Сави, ...ту станују и сиромашни Срби... 

 Други део ...чини пространи град, ...и 5 до 6 високих и јаких кула, оловом покривених. Неколико 

зарђалих топова стоје на зидинама и кулама;... Пред њим на пољу стоји дрвена једна кула са звоном; ту 

стоји стражар па удара сахате. 

 Трећи је део.... варошица зидом обграђена која лежи на Дунаву и према граду и напред 

споменутом предграђу, као у долини....“ 

а) О ком граду говори текст? _________________________________ 

б) Које су године град заузели Турци? _______________ 

в) Који је султан владао у време заузимања града? _________________________________________ 

г) Које су године Турци напустили тврђаву? _________________________ 

д) Које су још тврђаве на Дунаву те године напустили Турци? ___________________________________ 

4. Пажљиво погледај слику и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.              

 

а) Који догађај је приказан на слици?  
_____________________________________________________________________ 

 

б) Које године се одиграо догађај са слике? _________________ 

 

в) У ком граду се одиграо догађај са слике? 
    __________________________________________________________________ 

 

г) Ко је био владар Француске у то време? 
    _____________________________________________ 

 

д) Које је године Француска добила први Устав?  _____________  

 



5. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.             

 

   „ Рекне им онај Руски господин, да ваља да постане совјет .. који ће народом и земљом управљати и 

заповједати свијем старјешинама..., никако не би ради да им Кара-Ђорђије заповиједа.Кад се посланици 

Српски ... врате у Србију,...навале једнако око Јакова да се постави совјет,. ..Јаков позове Кара-Ђорђија ... 

да ce о том разговоре и договоре. Но Кара-Ђорђије не хтједне отићи у Боговађу, него он дозове Јакова у 

нахију Биоградску..., и ондје се сазову и остале знатније поглавице, те уреде, да свака нахија избере по 

једнога поштена и паметна човјека, .. да суде и пресуђују све веће распре и тужбе земаљске,... Совјет се 

овај најприје намјести у манастиру Вољавчи, ..., но будући да ондје у пустињи ... нити је ко долазио да се 

суди, за то се премјести у манастир Боговађу... 

 

а) О којој установи говори текст? ____________________________________________________________ 

б) На препоруку које велике силе је основана? ________________________ 

в) Из којих разлога су посланици прихватили препоруку? _______________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________ 

г) Зашто је Карађорђе одредио манастир Вољавчу за седиште? ___________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 

д) Који је адмирал, исте године када је установа основана, поразио Наполеона? _________________ 

 

6. Ако су  наведене личности савременици заокружи ДА, а ако нису заокружи НЕ.                

 

а) Лука Вукаловић и Максимилијан Робеспјер                                         ДА           НЕ 

б) Арсенје III Црнојевић и Мехмед-паша Соколовић                               ДА           НЕ 

в) Петар II Петровић Његош и Хусеин Градашчевић                               ДА           НЕ 

г) Милан Обреновић и Оливер Кромвел                                                    ДА           НЕ 

д) Вук Стефановић Караџић и Милош Обреновић                                   ДА           НЕ 

  

7. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их редним бројевима (1 за најстарији).   

             

___ Бостонска чајанка     

 ___ доношење Законика Данила I    

___ сабор у Аугзбургу       

___ оснивање Матице српске      

___ Јанчићева буна      

  

8. Пажљиво прочитај текст, погледај слику и одговори на питања. 

 

„...У Делиграду је... управљао Петар Добрињац...Младен... наговори 

Кара-Ђорђија те мјесто њега постави Милоја Петровића...Сад се на 

несрећу народну састану у Делиграду два хата на једнијем јаслима: 

Милоје ... није гледао Петра лијепим речима .., него је хтио управо да му 

на срамоту заповиједа и пркоси; Петар..., није хтио Милоју да се покори 

него му јавно показивао да га не признаје за свога старешину. Тако се и 

остале све мање старешине, подијеле на двоје.   Али поред свега тога 

војска се опет крене из Делиграда к Нишу, и ресавски кнез, Стефан 

Синђелић, са својом војском начини шанац  ...Кад кнез Стефан види да 

Турци обладаше, он из пиштоља запали џебану...“  

  а) О којој бици говори текст? ____________________________________  

    б) Које се године одиграла битка? _______________ 

 

 

 

 

  в) Напиши имена  и презимена личности на које се односи израз два хата.  

    ________________________________________ и ____________________________________________ 

  г) Како се назива грађевина са слике? _______________________________________________________ 

  д) Шта су Турци хтели да постигну подизањем грађевине на слици? _____________________________ 

    _____________________________________________________________ 



 

 

9. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.          

 

    Кад пређу Руси 1810. године у Крајину, отиде и он са својим момцима пред њи, и то је цијело љето с 

њима рабро војевао око Дунава и Тимока,... а под јесен водио Руску војску на Варварин, ... 

    По том... удари сва сила Турска, с топовима и са свом оправом, те пређе преко Тимока. Он истина с оно 

своје војске, што је извео из шанчева, изиђе опет пред Турке, и са неисказаном раброшћу удари, да би и 

опет узбио; ... и тако он уступи, и измичући се пред Турцима дође у Неготин. ... но Турци се утврде и 

пограде шанчеве.  ... а Турски га тобџија загледа, па потегне из топа, те га удари из пријека кросред плећа, 

и тако га прекине и разнесе, да ништа више није могао рећи, до: „држ- -‟, и с том половином ријечи падне 

мртав на земљу. 

 

а) О којој личности говори текст (име и презиме)? _____________________________________________ 

б) Које је године погинуо? ________________ 

в) У ком је месту погинуо? ______________________________________ 

г) Зашто је престала руско-српска војна сарадња? _____________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________ 

д) Који је цар тада владао у Русији (име и презиме)? __________________________________________ 

 

10. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.          

 

    „Србија се мора и у том смотренију у ред осталих европејских држава поставити, створивши један план 

за своју будућност, или тако рећи да састави себи једну домаћу политику по којем главним начелима 

треба Србија кроз више времена стално да се влада и све своје послове по њима постојано да управља. ...“ 

 

а) Из ког политичког програма је наведени цитат? _____________________________________________ 

б) Које је аутор тог политичког програма (име и презиме)? ______________________________________ 

в) Које је године написан тај програм? _________________ 

г) Који је још документ у Србији донет исте године? ___________________________________________ 

д) Ко је у то време био кнез у Србији (име и презиме)? __________________________________________ 

 

11. Допуни реченице. 

 

а) На Мајској  скупштини 1848. године Срби су за патријарха прогласили (име и презиме) 

    _______________________________________________. 

 

б) Српску народну слободоумну странку у Великом Бечкереку 1869. године основао је (име и 

презиме) 

    _______________________________________________.  

в) Сретењски устав 1835. године саставио  је (име и презиме) __________________________ 

    _________________________________. 

 

12. Поред догађаја напиши годину када се збио.                                                                              

а) Уједињење Немачке __________________   

б) Светоандрејска скупштина __________________ 

в) Благовештански  сабор ___________________ 

г) оснивање Свете алијансе ___________________ 

д) Хаџи Проданова буна __________________ 

 

13. На линијама поред назива битке наведи учеснике.                                                                    

а) битка код  Палежа- _________________________ и _____________________________ 

б) битка на Фундини- _________________________ и ___________________________ 

в) битка на Седана - ________________________ и _____________________________ 



 

14. На линијама напиши имена и презимена личности које су чиниле друго                            

      намесништво   у Србији. 

                

а)  ______________________________________________________                                                                                                             

б) _______________________________________________________  

в) _______________________________________________________ 

 

   

15. Повежи појмове са објашњењем, уписивањем бројa објашњења на линији испред појма.                              

   

   ____  харамбаша                 1. црквени ред    

   ____  хас                            2. порез 

   ____  језуити                               3. старешина 

   ____  филурија                            4. земљишни посед       

 


