
 

 

ТЕСТ ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ - СЕДМИ РАЗРЕД 2019. ГОДИНЕ 

 

1. У нему карту Европе, на место државе којом су владали упиши наведене владаре. 

(није потребно уписивати име државе) 

Чарлс II, Сулејман I Величанствени, Александар I Романов, Луј XVIII 
 

2. Уз назив државе напиши државно уређење које је имала у наведеној години. 

а) Холандија 1649.      

б) Француска 1851.                                             

в) Италија 1874.    

г) Грчка 1831.    

3. Напиши титулу и име владара. 

а) Хабзбуршке монархије у време доношења Декларације/ Повеље о правима у Енглеској 
  ,    

б) Русије у време Прве сеобе Срба  ,    

в) Француске у време Кримског рата  ,    

4. На линији поред назива државе напиши династију која је владала њом у време 

битке код Качаника. 
 

а) Француска   б) Енглеска     



 

 

5. На линији напиши име и презиме председника владе који је одиграо значајну улогу у 
 

а) уједињењу Италије      

б) уједињењу Немачке    
 

6. Пажљиво погледај слику и одговори на питања. 

 

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

 

б) У ком граду је и које је године документ донет? 

  ,    

 

в) Шта се укида овим документом?    

 

г) Каква начела  садржи овај документ?    
 

 

 

 

 

 
7. Дате догађаје поређај хронолошки уписујући на линијама бројеве (1за најстарији). 

 

   Холандији призната независност 

   Устанак Срба у Банату 

   Окупација Босне и Херцеговине 

   оснивање Свете алијансе 

   оснивање Друштва Исусова (језуита) 

 

8. Поред догађаја напиши годину када се збио: 

а)  оснивање Свете лиге    

б)  мир у Шенбруну    

в)  укидање феудализма у Русији    

г)  Пожаревачки мир    
 

9. Уз име владара напиши годину доношења првог Устава државе којом је владао. 

 

а)  Луј ХVI    
 

б) Џорџ Вашингтон    
 

10. Допуни реченице. 

 

а) Српска православна црква је обновљена  године под именом    

    у време владавине    

    ( титула и име владара). 

б) На њеном челу 1737. године био је     

  (име и презиме). 



 

 

11. Допуни реченицу. 

Прва гимназија у Срба у Хабзбуршкој монархији је основана  године у    

  ( име града) у време владавине    

  ( име владара) 

 
12. Поред тачних исказа заокружи слово Т, а поред нетачних слово Н.  

Бечки рат је завршен склапањем мира у Бечу 1699. Т Н 

У време Кандијског рата Срби су подигли устанак у Војној крајини Т Н 

Припадници раје у Османском царству били су искључиво хришћани Т Н 

Антверпен је био трговачки центар Португалије Т Н 

13. Пажљиво погледај слику и на линији напиши. 
  

 

 
 

а) име и презиме председника са слике    
 

б) државу у којој је вршио функцију председника    
 

в) назив и  године трајања рата у време његовог мандата  , 
 
 

г) узрок  рата    

14. Спој личности са делима/изумима уписијући на црти број под којим је дело те личности. 
 

Џорџ Стивенсон    

Леонардо да Винчи       

Џејмс Ват    

Микеланђело Буонароти     

1. Сикстинска Мадона 

2. Тајна вечера 

3. Парна машина 

4. Локомотива 

5. Давид 

15. Поред објашњења појма напиши његово значење. 

а) задужбине побожних муслимана називају се-  . 

б) признавање папе за поглавара уз задржавање православних обреда    

г) Устав   



 

 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ-СЕДМИ РАЗРЕД  - 2019. 

 

пит. ОДГОВОР поени 

1.  Питање се бодује 2/0.   

Такмичари треба да што прецизније упишу имена  владара. 

     

2 

2. а) Холандија 1649. -република  (1) 

б) Француска 1851.- република (1) 

в) Италија 1874.- краљевина/ монархија (1) 

г) Грчка 1831. - краљевина/ монархија (1) 

 

4 

3. а) цар Леополд I (Хабзбург) (1/0) 

б) цар Петар I Велики (Романов) (1/0) 

в) цар Наполеон III (Луј III Бонапарта) (1/0)    

   

 

3 

4. а) Француска - Бурбон (1)        б Енглеска – Орански) (1)     2 

 

5. 

а) Камило Кавур (1/0)     

б) Ото фон Бизмарк (1/0)     

 

 

2 

 

6. 

а) Декларација о правима човека и грађанина  (1/0) 

б) Париз 1789.  (1/0) 

в) Феудализам (1/0) 

г) демократска –( слобода, једнакост, равноправност) (1) 

 

 

4 

7.  3, 2, 5, 4, 1  (2/0) 2 

8. а)  оснивање Свете лиге 1684. (1) 

б)  мир у Шенбруну 1809. (1)  

в)  укидање феудализма у Русији 1861. (1) 

г)  Пожаревачки мир 1718.  (1) 

 

4 

9. а)  Луј ХVI- 1791. (1)                             б) Џорџ Вашингтон- 1787. (1) 2 

10.     а) 1557 , Пећка патријаршија, султана Сулејмана Величанственог,  (1/0) 

    б) Арсеније IV Јовановић (Шакабента) (1/0) 
2 

11. 1791. , Сремским Карловцима, Лепопод II (1/0) 1 

12. Н, Н, Н, Н  1+1+1+1 4 

13.  а)  Абрахам Линколн  (1/0) 

б) Сједињене Америчке Државе (1/0) 

в) Грађански рат или рат Север- Југ, или Конфедерације и Уније ,1861-1865. 

(1/0) 

г) укидање или питање  ропства (1/0) 

4 

14.  4, 2, 3, 5 (1/0) 1 

15.  а) вакуф (1) 

б) унијаћење (1) 

г) највиши правни акт у држави    (1)                              

3 

                                                                                                    Укупно 40 

Прво место -   38 – 40;                    Друго место -    35 – 37;                      Треће место -   32 - 34 
 

НА ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ 32 И ВИШЕ ПОЕНА. 


