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ПРИПРЕМНА ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
 

1. Одговори! 

За коју породицу се везује термин ''Златно доба Ренесансе''? ______________________   

2.  Бројевима од 1-5 означи географска открића хронолошким редом почев од најстаријег! 

____ Пизарово освајање Куска, престонице Инка  

____ први пут опловљен рт Добре наде 

____ оснивање Берзе 
____ Шекспирова смрт 

____ Веспучијево истраживање Америке                    

3. Поред имена аутора уписати његово дело или обрнуто!  
 

 

 

 

                 

4. Објасни појмове!   

суверенитет ___________________________________________________________________________________ 
ренесанса ___________________________________________________________________________________ 

мецена ___________________________________________________________________________________ 

концил ___________________________________________________________________________________ 
берат ___________________________________________________________________________________ 

либерални 

покрет ___________________________________________________________________________________ 

алијанса ___________________________________________________________________________________ 
макијавелизам ___________________________________________________________________________________ 

едикт ___________________________________________________________________________________ 

хуманизам ___________________________________________________________________________________ 
џихад ___________________________________________________________________________________ 

парламентарна 

монархија ___________________________________________________________________________________ 
индулгенције ___________________________________________________________________________________ 

конкистадор ___________________________________________________________________________________ 

данак у крви ___________________________________________________________________________________ 

миријска 
земља ___________________________________________________________________________________ 

јатак ___________________________________________________________________________________ 

5. Поред догађаја уписати годину везан за период реформације и контрареформације 
Нантски едикт.-________ 

Вестфалски мир -________ 

Вартоломејска ноћ-________ 

Оснивање Језуитског реда-________          

6. Допуни реченицу! 

У време владавине француског краља Луја XIV, Русијом је владао _________________(_______-______)  

7. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 
_____ Декларација о независности САД 

_____ Славна револуција у Енглеској 

_____ Банатски устанак Срба 
_____ Битка код Јорктауна 

_____ обнова Пећке патријаршије                         

8. Поред дела упишите име аутора! 

''Краљевство Словена''-_______________________ 
''Славеносербска хроника''-_______________________ 

''Историја''-____________________________ 

''Дундо Мароје''-____________________________        

 ''Божанствена комедија'' Тицијан  

Еразмо Ротердамски  Петрарка  

 ''Владалац'' Рафаел Санти  

 ''Декамерон''  ''Римска Богородица'' 
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9. Поред догађаја упишите који се патријарх у то време налазио на челу Паћке патријаршије! 
Дуги рат-___________________________ 

Велики рат-_________________________ 

Друга сеоба Срба-__________________________         

10.  Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег у време Француске 

револуције! 

_____ Декларација о правима човека и грађанина 

_____ Јакобинска диктатура 
_____ укидање монархије и проглашење републике 

_____ први француски Устав 

_____ скупштина државних сталежа                        

11. Допуни реченицу! 

Већи део средњовековне Србије у Турској се налазио у: ____________________,_____________________, 

________________________ и ________________________ санџаку.      

12. Наведите најзначајније представнике епохе просвећености у Француској! 
__________________________,___________________________,__________________________  

 

13. Упиши речи које недостају! 
Да би заштитили своју границу од напада_________________, аустријски владари су део Славоније и 

_________________ организовали као _______________ крајину, која је била директно подчињена 

__________________________ у__________. Укинута је _____год. 

14. Поред дела упишите име аутора. 

''Краљевство Словена''-_______________________ 

''Славеносербска хроника''-_______________________ 

''Историја''-_________________________ 
''Дундо Мароје''-____________________________ 

„Живот и прикљученија―-______________________________ 

15. Одговори! 
Која тројица америчких политичара су најзаслужнија за америчку независност? 

________________________________, ____________________________и____________________________. 

16. Упиши речи које недостају. 

Темишварски сабор који је одржан ______године је за Србе значајан из два разлога. Наведи 
која:_____________________________________________________________________________ 

и________________________________________________________________________________. 

17. Упиши речи које недостају! 
Турски феудални систем се назива_______________________  и унутар њега постоји четири различита феудална 

поседа:___________,___________,____________ и _________. 

18. Упиши речи које недостају! 
Основна територијална јединица у Османском царству звала се _____________. Већа се називала 

_________________ на челу са _____________________, а највећа ___________________________ на чијем се 

челу налазио____________________________________. 

19. Одговори! 
Које класе хришћана су биле повлашћене у Турском царству:             

_________________,__________________,___________________ и __________________. 

20. Упиши речи које недостају. 
Пећка патријаршија је обновљена _________године захваљујући________________________________. 

Простирала се од: ____________,____________ и_____________ на југу до ____________и _________________ на 

северу, и од _____________на западу до ___________на истоку. Први патријарх обновљене Патријаршије био је 
______________________________.  

21. Одговори. 

А) За време ког устанка српског народа против османлијске власти су Турци спалили 

мошти Светог Саве на Врачару?____________________________________. 
Б) У време ког рата се догодио тај устанак?____________________________________. 

В) Ко је био српски патријарх у то време?____________________________________. 
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22. Упиши тражену годину и доврши реченицу. 
После поновног укидања Пећке патријаршије_______године њене територије су 

припојене__________________________________________________________.  

23. Одговори. 

Како се делило српско друштво у Угарској?     
_______________________, _______________________,____________________,  

____________________ и ________________________.  

Шта се подразумева под именом ''српска Света Гора''? ____________________________________ 
Шта се подразумева под појмом унијаћење? 

___________________________________________________________________________________. 

24. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није. 
Унијати су протестанти који поштују папу Т Н 

Хајдуци су били одметници од своје власти Т Н 

Епоха просвећености је предходила Славној револуцији Т Н 

Руски цар Иван Грозни био је из династије Романова Т Н 

Карло V је испрва био шпански краљ, а касније и немачки цар Т Н 

Нахијом је управљао бег Т Н 

Велику сеобу је предводио Арсеније III Чарнојевић Т Н 

25. ПРАВИЛНО ПОПУНИ ТАБЕЛУ! 

  Пут око света  

 Васко де Гама   

  Рт Добре наде 

 Кортес  

  Перу 

1500-1502   

 Кристофор Колумбо   

26. УПИШИ РЕЧИ КОЈЕ НЕДОСТАЈУ! 

Позитивне последице великих географских открића су: 

______________________________________________________________________________ 
и__________________________________________________, а негативне последице биле су: 

______________________________________________________________________________ 

и_____________________________________________________________________________. 
27. Која тројица књижевника су обележила почетак хуманизма и ренесансе. Када и где? 

___________________________,__________________________,___________________________. 

28. Од наведених   народа заокружи оне који су били претежно протестантски. 
Румуни               Чеси                    Пруси               Шкоти                 Данци              Мађари 

29. Поред године уписати догађај везан за период реформације и противреформације 

1517. -_____________________________________________________________ 

1521. -_____________________________________________________________ 
1534 -_______________________________________________________________ 

1555. -_____________________________________________________________ 

1572. -_____________________________________________________________ 
1598. -_____________________________________________________________ 

1618-1648. -_________________________________________________________ 

1648 -_______________________________________________________________ 

1773. -_______________________________________________________________ 

30. ОДГОВОРИ! 

У првој половини XVI века у исто време владало је тројица великих владара. На цртицама упишите њихова 

имена, године владавине и државу којом су владали! 
________________________ (_______-________) је владао ______________________________________ 

________________________ (_______-________) је владао ______________________________________ 

________________________ (_______-________) је владао ______________________________________ 

31. ОДГОВОРИ! 

Наведите три најзначајнија владара који су били просвећени апсолутисти у Русији и Аустрији! 

____________________________,__________________________,__________________________. 
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32. Поред државе уписати државног уређења у 18.веку, ако је монархија и тип монархије!  
Пољска-_________________________________ Португалија-_________________________________ 

Аустријско царство-_________________________________Швајцарска-_________________________________ 

Уједињено краљевство-_________________________________ 

33. Поред владара уписати године владавине! 
Петар Велики_________________________Анри IV _________________________ 

Луј XIII _________________________Луј XIV _________________________ 

34. Упиши речи које недостају! 
Османско царство је достигло врхунац у време владавине________________________ (____-_____) . 

35. Повежите линијама рат са одговарајућим миром којим је он завршен! 
Велики (Бечки) рат                                                Београдски мир 
Дуги рат                                                                  Пожаревачки мир 

Турско-аустријски рат 1737-1739                        Карловачки мир 

Турско-аустријски рат 1716-1718                        Београдски мир 

36. Прочитај, допуни и одговори!   
Турци су први пут покушали да освоје Беч ______ године. Велики рат је почео другом опсадом Беча _______ 

године. 

а) Како се звао савез који је ратовао против Турака? ____________________________ 
б) Које државе су чиниле тај савез?    _________________________________________ 

в) Ко је предводио Велику сеобу Срба?________________________________________ 

г) Који цар је издавао Србима привилегије? _________________ 

37. Упиши речи које недостају! 

Турски феудални систем се назива_______________________  и унутар њега постоји четири различита феудална 

поседа:___________,___________,____________ и ______. 

38.  Одговори! 
Основна територијална јединица у Османском царству звала се _____________. Већа се називала 

_________________ на челу са _____________________, а највећа ___________________________ на чијем се 

челу налазио____________________________________. 

39. Упиши речи које недостају! 

Турско друштво се делило на __________класу (__________) и __________класу (__________). 

40. Одговори! 
Које класе хришћана су биле повлашћене у Турском царству:             
_________________,__________________,___________________,___________________ и __________________. 

41. Упиши речи које недостају! 

Пећка патријаршија је обновљена _________године захваљујући________________________________. Први 
патријарх обновљене Патријаршије био је ______________________________. 

42. За време којег устанка српског народа против османлијске власти и када су Турци спалили 

мошти Светог Саве на Врачару (навести и рат који се води)?____________________________________. 
43. После поновног укидања Пећке патријаршије_______године њене тероторије су 

припојене__________________________________________________________.  

44. Одговори! 

Ко је закуцао својих 95 теза на врата Универзитета у Виртембергу? ___________________ 
Поред државе уписати име које су носили тамошњи протестанти? 

Швајцарска-________________ Енглеска- __________________ Француска- ________________    

45. Одговори! 
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? 

________________________ Које године се то догодило? __________________ 
б) Којим документом су у правима изједначени протестанти и католици у Француској?   

_______________________ 

в) Сличан документ је донет и у Немачкој. Када се то десило и како се зове тај документ! 

____________________________________. 

46. Одговори! 

Поред града уписати најзначајнију ренесансну грађевину у њему! 

Рим-________________Москва-___________________Париз-_____________________ 
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47. Упиши речи које недостају! 
Како би се ојачала, католичка црква почело се са оснивањем монашких редова. Најпознатији је био 

_______________ред кога је основао _______ године шпански професор _______________________. Он је био 

укинут_______године, али и обновљен________.  

48. Који научник је најзаслужнији за доказ да је свемир хелиоцентричан, а не како је црква тврдила 
геоцентричан?_______________________________. 

49. Који друштвени слој је био носилац мануфактурног начина производње?_______________________. 

50. Навести имена двојице научника који су доказали да Земља није равна плоча већ да је округлог тј. 
елипсоидног облика?_______________________________ и ____________________________________. 

51. Другу сеобу Срба предводио је _____________________________________. Била је _______ године, а разлог 

Сеобе је ___________________________________________. 
52. Први патријарх обновљене Пећке патријаршије који је водио противтурску политику био 

је__________________________________.  

53. 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 _______ 

54. Пажљиво прочитај и одговори. 

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

Стојана Јанковића спомиње се у песмама по свему народу нашему,...“ 

а) Шта је био Стојан Јанковић? _______________________________ 

б) У ком рату се посебно истакао? _____________________________________________ 
55. После поновног укидања Пећке патријаршије_______године српски политички и црквени живот наставио се 

кроз _____________________________________и________________________________________.  

56. Одговори на питања: 
Којом годином и којим догађајем историчари обележавају почетак новог века? 

›› Година: ______Догађај: _____________________________________________________________ 

Којом годином и којим догађајем историчари обележавају крај новог века? 

›› Година: ______Догађај: _____________________________________________________________ 
Који историјски период претходи новом веку, а који следи после њега? 

›› Претходи: ________________________ Следи: ________________________ 

57. Погледај карту и одговори на следећа питања: 
На карти је обележено путовање морепловца 

____________________________________ 

Под заставом које државе је изведено ово путовање? 
____________________________________ 

Наведи године трајања ове експедиције:______-______  

Шта је доказано овим путовањем? 

____________________________________ 
Наведи бар два проналаска која су омогућила лакшу и 

сигурнију пловидбу на отвореном мору. 

____________________________________ 
 

58. На цртицу упиши одговарајуће бројеве из десне колоне тако да тачно повежеш наведене појмове. 

______ Хелиоцентрични систем 1. Мартин Лутер 
______ Нови свет 2. Јохан Гутенберг 

______ Штампарска преса 3. Никола Коперник 

______ Реформација 4. Микеланђело Буонароти 

______ Скулптура Давида 5. Кристифор Колумбо 

59. Заокружи у сваком низу по један појам који ту не припада. 

Арсеније III Чарнојевић-Друга сеоба Срба-Битка код Качаника-Велики бечки рат 

Прва сеоба Срба- Арсеније IV Јовановић-Аусто-турски рат (1737–1739)-Мир у Београду 
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60. Иза тачних исказа заокружи ДА, а иза нетачних НЕ. 
Колевка хуманизма и ренесансе били су градови Амстердам и Антверпен. ДА НЕ 

Одговор Римокатоличке цркве на појаву протестантизма познат је као 

противреформација или католичка обнова. 

ДА НЕ 

Спахије, елитне пешадијске трупе Османског царства, регрутоване су данком у крви. ДА НЕ 
Порез који су плаћали Власи назива се филурија. ДА НЕ 

Експедиција под заповедништвом Васка да Гаме је, опловивши Африку, стигла до 

Индије. 

ДА НЕ 

61. Објасни значење појмова: 

просвећени апсолутизам _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
мануфактура__________________________________________________________________________ 

исламизација__________________________________________________________________________ 

кадија_______________________________________________________________________________ 

шеријат______________________________________________________________________________ 
62. Допуни текст. 

Османским царством владали су________________________ (владарска титула). Они су потицали из исте 

династије________________________. Њихова моћ била је ________________________. У управљању 
царством османском владару је помагао ________________________, царскo веће, које су чинили 

________________________ (министри), на чијем челу је био________________________ (друга личност 

царства, одмах после султана). 
63. Упиши одговарајуће појмове поред значења. 

Одметници од турске власти ________________________ 

Хришћански војни род у османској војној служби ________________________ 

Годишњи порез у новцу, који је хришћанско становништво плаћало држави ________________________ 
Данак у крви ________________________ 

64. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их бројевима од 1 до 4 (број 1 за 

догађај који се први догодио): 
_____Коначно укидање Пећке патријаршије 

_____Обнова Пећке патријаршије 

_____Прва велика сеоба Срба 

_____Друга велика сеоба Срба 

65. Бројевима од 1-5 означи географска открића хронолошким редом почев од најстаријег! 

____ Пизарово освајање Куска, престонице Инка  

____ први пут опловљен рт Добре наде 

____ оснивање Берзе 

____ Шекспирова смрт 

____ Веспучијево истраживање Америке   

66. Допуни реченицу! 

У време владавине француског краља Луја XIV, Русијом је владао _________________(_____-____) 
67. Повежи апсолутисточке монархије са династијама које су њима управљале.  

       Француска                                         Хабзбурзи 

       Пруска                                                Тјудор 
       Енглеска                                              Бурбон 

       Русија                                                  Хоенцолерн 

Аустрија                                              Романов 

68. Поред државе упиши државно уређење за наведену годину! 

Енглеска 1789. _____________________________________________________ 

Француска 1789. _____________________________________________________ 

Италија 1872. _____________________________________________________ 
Француска 1793. _____________________________________________________ 

Енглеска 1657. _____________________________________________________ 

Француска 1853. _____________________________________________________ 
Русија 1685. _____________________________________________________ 

Француска 1805. _____________________________________________________ 
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69. Упиши у табелу тражене податке. 

Хамлет   

 Николо Макијавели  

  Шпанац 

 Еразмо Ротердамски  

70. Шта је био главни проблем Србима, по питању вере, у Османском царству? _____________________________ 
Како се називају притисци на Србе у Хабзбуршком царству на Србе? _____________________________ и 

_____________________________ 

Која институција је штитила Србе од свих облика принуде, по питању вере, у оба царства? 
__________________________________________. 

71. Упиши године за наведене догађаје 

____ Пизарово освајање Куска, престонице Инка  

____ Укидање феудализма у Турској 

____ оснивање Берзе 

____ крај Грађанског рата у САД 

____ оснивање Свете алијансе 

____ крај Грче револуције 

____ Бородинска битка 

____ битка код Аустерлица 

____ Аустро-угарска нагодба 

____ Окупација БиХ од стране Аустро-угарске 

____ први устав САД 
72. Поред догађаја упишите који се патријарх у то време налазио на челу Паћке патријаршије! 

Дуги рат-___________________________ 

Велики рат-_________________________ 
Друга сеоба Срба-__________________________ 
73. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 

_____ Декларација о независности САД 

_____ Славна револуција у Енглеској 
_____ Битка код Гетисбурга 

_____ Битка код Јорктауна 

_____ обнова Пећке патријаршије                         

74. Поред државе уписати државног уређења у 18.веку, ако је монархија и тип монархије!  

Пољска-_________________________________ 

Португалија-_________________________________ 
Аустријско царство-_________________________________ 

Швајцарска-_________________________________ 

Уједињено краљевство-_________________________________ 

75. Које три балканске државе су постале независне на Берлинском конгресу? 
___________________________,__________________________,___________________________.   

76. Која тројица књижевника су обележила почетак хуманизма и ренесансе? 

___________________________,__________________________,___________________________. 
77. У којој држави је започела Индустријска револуција? _________________________________________ 

78. Од наведених   народа заокружи оне који су били претежно протестантски. 

Румуни               Чеси                    Пруси               Шкоти                 Данци              Мађари 

79. Када Турци освајају Београд? _______________________________________ 
После ког рата су Турци изгубили град (наведи и име мира) _______________________________________ 

После ког рата су Турци повратили град (наведи и име мира) _______________________________________ 

80. Допуни реченицу! 
У време владавине француског краља Луја XIV, Русијом је владао _________________(_____-____) 

У време уједињења Италије, Француском је владао _________________ (_____-____) 

Пећка патријаршија је обновљена у време султана _________________ (_____-____) 
На почетку Америчког рата за независност у Аустрији је на власти _________________ (_____-____) 
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81. Попуни табелу тачним подацима. 

ред. земља владар династија год. владавине владара 

1.    Бурбона  1643-1715 

2.  Јосиф II   

3. Русија   1696-1725 

82. Пажљиво прочитај и одговори. 

Себе је сматрао за потомка познате  српске средњовековне породице, а од аустријског цара је добио титулу. 

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

б) Коју титулу је добио од цара? ______________________  
в) У ком рату је учестовао? ________________________________________ 

83. Одговори! 

 

Име и презиме личности са слике ___________________________________ 

Националност ____________________________ 

Назив покрета који је предводио ___________________________ 

 

Име и презиме личности са слике ___________________________________ 

Националност ____________________________ 

Назив покрета који је предводио ___________________________ 

 

84. Објасни појмове!   
колонија ___________________________________________________________________________________ 

мецена ___________________________________________________________________________________ 

концил ___________________________________________________________________________________ 
Султанов закон ________________________________________________________________________________ 

алијанса ___________________________________________________________________________________ 

химна ___________________________________________________________________________________ 
едикт ___________________________________________________________________________________ 

ејалет ___________________________________________________________________________________ 

џихад ___________________________________________________________________________________ 

конкистадор ___________________________________________________________________________________ 

85. ОДГОВОРИ! 

Наведите три најзначајнија владара који су били просвећени апсолутисти у Русији и Аустрији! 

____________________________,__________________________,__________________________. 
86. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их бројевима од 1 до 4 (број 1 за 

догађај који се први догодио): 

_____Коначно укидање Пећке патријаршије 
_____Обнова Пећке патријаршије 

_____Прва велика сеоба Срба 

_____Друга велика сеоба Срба 

87. Поред догађаја уписати годину везан за период реформације и контрареформације 
Нантски едикт.-________ 

Вестфалски мир -________ 

Вартоломејска ноћ-________ 

Оснивање Језуитског реда-________          

88. Допуни реченицу! 

У време владавине француског краља Луја XIV, Русијом је владао _________________(_______-______)  
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89. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 

_____ Декларација о независности САД 

_____ Славна револуција у Енглеској 

_____ Банатски устанак Срба 

_____ Битка код Јорктауна 

_____ обнова Пећке патријаршије                       

90. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег у време Француске 

револуције! 

_____ Декларација о правима човека и грађанина 

_____ Јакобинска диктатура 

_____ укидање монархије и проглашење републике 

_____ први француски Устав 

_____ скупштина државних сталежа                        

91. Допуни реченицу! 

Већи део средњовековне Србије у Турској се налазио у: ____________________,_____________________, 

________________________ и ________________________ санџаку.      

92. Наведите најзначајније представнике епохе просвећености у Француској! 

__________________________,___________________________,__________________________  

93. Упиши речи које недостају! 

Да би заштитили своју границу од напада_________________, аустријски владари су део Славоније и 

_________________ организовали као _______________ крајину, која је била директно подчињена 

__________________________ у__________. Војна граница како се још називала обухватала је следеће области: 

____________________, __________________,______________________,_____________________ 

,____________________, ________________________ и _______________________. Укинута је _____год. 

94. Упиши речи које недостају! 

Председник Пуританске републике, која је постојала у периоду ______-______, био је ______________ 

_____________ који је носио титулу ______________________. После његовог збацивања на власт је доведен 

_____________________, а у Енглеској је успостављена _____________________ монархија. Енглеска је постала 

парламентарна монархија постављањем на престо краља _____________________.     

95. Правилно поставите хронолошким редом догађаје из времена Наполеона Бонапарте. 

1. Битка код Бородина,2. ''Битка народа'',3. Наполеон као доживотни конзул,4. Прогон на острво Елба,  

5. Наполеон као директор, 6. Наполеон постаје цар, 7.Наполеонов закон, 8.Битка код Трафалгара. 

__________________________________________________________________________________________ 

96. Објасни појмове! 

„Политика легитимизма―_____________________________________________________________________ 

„макијавелизам―____________________________________________________________________________ 

„Источно питање―___________________________________________________________________________ 

97. Упиши речи које недостају! 

Кримски рат је трајао од __________до__________године, а против Русије су се удружиле: 

_________________________, ______________________,_____________________ и_________________. Завршен 

је потписивањем мира у __________________.  

98. Упиши речи које недостају! 

У Кримском рату Русија је ратовала против:_____________,_________________, 

________________и__________________. Завршен је ______________миром ______године.  Одредбама уговора 

Кнежевина Србија је ______________________________________________, а такође је дозвољена и 

слободна__________________________________________. У то време Кнежевином је владао кнез 

_________________________(______-______) и __________________. 
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99. Поређај хронолошки догађаје почев од најстаријег! 

_____прва телеграфска линија у Србији 

_____откриће штампарске машине 

_____откриће парне машине 

_____оснивање Уједињене омладине српске 

_____оснивање Друштва српске словесности 

100. На линији поред установе упиши годину њеног оснивања! 

Српска гимназија у Сремским Карловцима________Карловачка богословија_______ 

Српска православна велика гимназија у Новом Саду______Прва гимназија у Кнежевини Србији_______ 

Лицеј_______ 

101. У празна поља упишите ко је владао у Србији и Црној Гори у време датих догађаја! 

ДОГАЂАЈ СРБИЈА ЦРНА ГОРА 

Бечки конгрес   

Кавур постаје први министар Пијемонта   

Проглашење Краљевине Италије   

„Пролеће народа―   

Берлински конгрес   

102. Објасни појмове! 

гвардија_______________________________________________________________________________ 

стега__________________________________________________________________________________ 

перјаници_____________________________________________________________________________ 

гувернадур____________________________________________________________________________ 

абдикација____________________________________________________________________________ 

хатишериф_____________________________________________________________________________ 

103. Одговори! 

Наведи три битке које су се одиграле 1805. године! 

______________________________,____________________________,___________________________. 

104. Допуни реченицу! 

У години коначног Наполеоновог пораза Срби су____________________________________________ 

_________________________________________. 

105. Одговори! 

Српска револуција је имала двоструки карактер:___________________и_____________________. 

106. Одговори! 

Наведите најзначајнија књижевна дела владике Петра II Петровића Његоша: 

______________________________,____________________________,___________________________. 

107. Упиши речи које недостају! 

Црна Гора је у неколико наврата ратовала против турске војске. На линијама поред владара упишите 

битку(битке) и године тих битака. 

Владика Петар I Петровић Његош-_________________________,________________________; 

Кнез Данило Петровић Његош-      _________________________; 

Кнез Никола Петровић Његош-      _________________________,________________________. 

108. Прочитај и одговори! 

После Бечког конгреса (_______) успостављена је политика______________________. У том циљу основан је 

и савез који се звао _______________________________, а чинили су га: ______________, 

________________и __________________.  

109. Упиши речи које недостају и допуни реченицу! 

Једренски мир из ______године којим је завршен рат између ____________и____________ био је значајан за 

Грке јер су ____________________________________________________________. 
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110. Одговори! 

Које три балканске државе су добиле независност на Берлинском конгресу? 

______________________________,____________________________,___________________________. 

111. Одговори! 

Наведите три догађаја из националне историје за које се везује 1844. година! 

______________________________,____________________________,___________________________. 

112. Одговори! 

На линији поред догађаја напишите догађај који је био његов непосредни узрок! 

__________________________________- крај прве владавине кнеза Михаила Обреновића 

__________________________________- крај владавине кнеза Александра Карађорђевића 

__________________________________-отварање Источног питања. 

113. Допуни реченицу! 

У години завршетка последњег аустријско-турског рата у XIX веку у Француској је__________________. 

114. Одговори! 

Ко је осмислио слоган „Једнакост, братство, слобода―?____________________________________ 

Који владар је називан „краљ Сунце―?___________________________________________ 

Ко је водио политику „гвожђа и крви―?___________________________________________. 

115. Хронолошки поређај догађаје уписујући редни број на црту испред догађаја  

______Бостонска чајанка    

______Битка код Садове    

______Битка код Кнића   

______―Битка народа―   

______Битка код Палежа    

116. Хронолошки поређај догађаје уписујући редни број на црту испред догађаја  

(број 1 за најстарији итд) 

______Убиство „српске мајке― 

______Битка код Ђуниса 

______Законик кнеза Данила 

______проглашење Конзулата у Француској 

______Укидање феудализма у Француској 

117. Хронолошки поређај догађаје уписујући редни број на црту испред догађаја  

______Успостављање Директоријума 

______Битка код Јорктауна 

______ „Турски устав― 

______Црна Гора постаје кнежевина 

______Битка на Штубику 

118. Хронолошки поређај догађаје уписујући редни број на црту испред догађаја  

______Битка на Дрлупи 

______Битка на Малајници  

______Битка код Трафалгара 

______Битка на Мишару 

______Бородинска битка 

119. Хронолошки поређај догађаје уписујући редни број на црту испред догађаја  

______―Сеча кнезова― 

______ Наполеоново прогонство на острво Елба  

______ Орашачки збор 

______ Таковски сабор 

______ Хаџи-Проданова буна 
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120. Одговори! 

Наведите четири најзначајнија града на почетку новог века! 

___________________,_____________________,__________________,_____________________. 

121. Одговори! 

Која тројица књижевника су обележила почетак хуманизма и ренесансе? 

___________________________,__________________________,___________________________. 

122. Од наведених   народа заокружи оне који су били претежно протестантски. 

Румуни               Чеси                    Руси               Норвежани                 Данци              Мађари 

123. Правилно попуни табелу везану за XVI век! 

1519- 1556   

 Иван IV Грозни  

  Енглеска 

124. Разврстај наведене државе по државном уређењу у XVIII веку. 

Уједињено краљевство, Португалија, Шпанија, Пољска, Низоземска, Швајцарска 

Парламентарне монархије  

Изборне монархије  

Апсолутистичке монархије  

Републике  

125. Наведене владаре поређај по години када су започели своју владавину  

____Чарлс II Стјуарт  

____Петар Велики 

____Виљем Орански  

____Луј XIV  

126. Упиши речи које недостају и попуни табелу! 

Османско царство је достигло врхунац у време владавине________________________у_____веку.   

Области којима влада у Африци  

Области којима влада у Азији  

Области којима влада у Европи  

127. Изнад црта напиши одговарајући број из десне колоне тако да повежеш рат и мировни уговор. 

____Велики (Бечки) рат                                                1. Београдски мир 

____Дуги рат                                                                  2. Пожаревачки мир 

____Турско-аустријски рат 1737-1739                        3. Карловачки мир 

____Турско-руски рат 1806-1812                             4. Букурешки мир 

128. Упиши тражену годину и доврши реченицу. 

После поновног укидања Пећке патријаршије_______године њене територије су припојене 

__________________________________________________________.  

129. Упиши речи које недостају. 

Темишварски сабор који је одржан ______године је за Србе значајан из два разлога. Наведи 

која:_____________________________________________________________________________ 

и________________________________________________________________________________. 

130. Допиши проналазаче и године проналазака.             

парна машина (_______)_______________________ 

парна локомотива (_______)____________________ 

пароброд (_______)____________________ 

131. Упиши речи које недостају. 

На конгресу у Филаделфији 1776. године колонисти Северне Америке су прогласили _____________ од Енглеске 

усвојивши ____________________________. Рат је завршен потписивањем мира у___________. 
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132. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег у време Француске 

револуције 

_____ Декларација о правима човека и грађанина 

_____ Јакобинска диктатура 

_____ укидање монархије и проглашење републике 

_____ скупштина државних сталежа 

_____ пад Бастиље 

133. Напишите године трајања. 

Прва француска република: __________-__________ 

Прво француско царство:     __________-__________ 

Друга француска република: __________-__________ 

Друго француско царство:     __________-__________ 

134. Одговори на питања у вези са Бечким конгресом. 

А) Које године је одржан? _____________ 

Б) Како се зове савез основан на Конгресу? _____________________________ 

В) Које државе су чиниле тај савез? _________________________________________________________ 

Г) Ко су били иницијатори тог савеза? ______________________________________________________. 

135. Упиши речи које недостају. 

Иницијатор уједињења Италије била је ______________________________ (држава), а најзначајнија личност 

____________________. Краљевина Италија проглашена је у Торину ________године.  

136. Упиши речи које недостају. 

Иницијатор немачког уједињења била је __________________(држава). Све почиње доласком на  

власт краља _________________(име) и канцелара ______________________. Ратови против ______________ и 

______________ успешно су завршени па је проглашено Немачкоо царство ______ године у _________(место).  

137. Одговори! 

А) Како је аустријски пораз утицао на италијанско уједињење? 

______________________________________________________________. 

Б) Како је аустријски пораз од Француске утицао на италијанско уједињење? 

______________________________________________________________. 

138. Наведи чланове: 

Првог намесништва:______________________,____________________,______________________ 

Другог намесништва:______________________,____________________,_____________________.  

139. Поред наведене скупштине наведи одлуку донету на њој. 

Светоандрејска скупштина-___________________________________________________________ 

Сретењска скупштина-_______________________________________________________________ 

Ђурђевданска скупштина-____________________________________________________________  

140. Прочитај и одговори на питања. 

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

Устав. 

а) Које године је то било?     ________________ 

б) Како се назива тај Устав?    ________________ 

в) Која образовна установа је основана те године? ________________  

141. Од побројаних политичара подвуци прве Милошеве опозиционаре:  Алекса Симић, Сима Марковић, 

Аврам Петронијевић, Петар Добрњац, Тома Вучић Перишић, Јеврем Грујић.  

142. Уписати речи које недостају. 

Током Источне кризе Црна Гора је опет заратила са Турском, али је доживела два велика пораза на 

______________и _________________. У то време владар је био___________________________________.  
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143. На цртици испред скупштине уписати одговарајући број из десне колоне тј. догађај због чега је она 

значајна! 

_____Ђурђевданска скупштина 1835.                   1. Милош-врховни кнез Србије 

_____Великогоспојинска скупштина 1805.          2. Донет први српски Устав 

_____Митровска скупштина 1817.                        3. Основан Правитељствујушчи совјет 

_____Петровска скупштина 1848.                         4. Укидање феудализма у Србији 

_____Сретењска скупштина 1835.                        5. Покушај повратка кнеза Милоша на власт 

144. Упиши личност везану за догађај. 

Саставио је Грађански законик-_____________________ 

Написао је Сретењски устав-_______________________ 

Писац „Начертанија―-____________________________ 

Предводи српску делегацију на Берлинском конгресу-_______________________ 

Породица која је давала гувернадуре у Црној Гори-__________________________ 

Поразио Турке на Грахову-_____________________. 

Организује убиство кнеза Михајла-___________________________ 

Организује заверу за убиство кнеза Александра-___________________________  

145. Прочитај и одговори на питања. 

„...Ми сматрамо ове истине очигледним: да су сви људи створени једнаки, да су обдарени од стране Њиховог 

Творца одређеним неотуђивим правима, међу којима су живот, слобода и тежња за срећом...― 

А) Из ког документа су ови наводи? ______________________________________ 

Б) Ко је писац тог документа? ______________________________________ 

В) Где је објављен овај документ? ______________________________________  

146. Прочитај и одговори на питања. 

„...Људи се рађају и остају слободни и једнаки у правима. Друштвене разлике могу се темељити само на општој 

користи...― 

А) Из ког документа су ови наводи? ______________________________________ 

Б) На коју државу се односи документ? ______________________________________ 

В) Када је објављен овај документ? ______________________________________  

147. Прочитај и одговори на питања. 

„...Уставна влада има да одржи републику; револуционарна, да је оснује. Револуција, то је рат између слободе и 

њених противника. Револуционарна је влада у ствари ратна влада, и стога не може бити везана законом...‖ 

А) Ко је изговорио ове речи? ______________________________________ 

Б) Којим се занимање бавио писац ових речи? ______________________________________ 

В) Осмислио је и један слоган који гласи ______________________________________  

148. Прочитај и одговори на питања. 

«Ко издао, издало га тело; пожелио али не могао поћи; нити му се старо ни младо у кући јављало. Од руке му се 

све скаменило, у тору му не блејала стока, у обору не рикала. 

Да Бог да да се у сињи камен створи да се други на њега угледају. Нити био срећан, ни дуговечан, нити лица 

Божја игда угледао. `Ми смо на све то викали амин`» 

А) Ко је изговорио ове речи? ______________________________________ 

Б) Које године је ово изречено? ______________________________________ 

149. Прочитај и одговори на питања. 

„...Нити иде, нити ће ти доћи, 

Нит се надај, нити га погледај, 

Рани сина па шаљи на војску: 

Србија се умирит не може!― 

А) На кога се односе ови стихови? ______________________________________ 

Б) На коју битку се односе ови стихови? _________________________________ 
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150. Прочитај и одговори на питања. 

„Закон је воља вилајетска, која вилајету целом и сваком добро заповеда а зло запрешчава. Првиј дакле господар 

и судија у вилајету јест закон...― 

А) Ко је писац ових навода? ______________________________________ 

Б) Из ког дела су ови наводи? _________________________________  

151. Прочитај и одговори на питања. 

У вријеме Ахила и Милоша Обилића он би заиста њиов друг био, a у његово вријеме Бог зна, би ли се они могли 

с њим испоредити.‖ 

На кога се односи ова реченица? ______________________________________  

152. Прочитај и одговори на питања. 

„...1) да се Турци не мешају у купљење дације, него кнезови сами да је купе;  

2) код свакога муселима да седи по један Српски кнез, и без овога кнеза да муселим не суди Србима ништа;  

3) у Београду да седи дванаест кнезова (од сваке наије по један) у канцеларији, да суде Србима за веће кривице, 

па кога нађу да је за смрт, да га предаду паши, да се погуби; и дацију од кнезова да примају и паши предају...― 

А) На шта се односе ове одредбе? ______________________________________ 

Б) Из које године су ове одредбе? _________________________________  

153. Одреди деценију, век и миленијум за следеће године: 

125. година _________ миленијум ________ век _________ деценија 
1872. година _________ миленијум ________ век _________ деценија 

1023. година  _________ миленијум ________ век _________ деценија 

2014. година  _________ миленијум ________ век _________ деценија 

154. Допуни реченице! 
Друга деценија XVII века трајала је од ___________до ___________ године 

Осма деценија VIII века трајала је од ___________до ___________ године 

Шеста деценија ХIII века трајала је од ___________до ___________ године 
Прва деценија XI века трајала је од ___________до ___________ године 

155. Попуни табелу траженим подацима 

 Година 

одигравања 
миленијум век деценија година 

Откриће Америке      

Вестфалски мир      

Нантски едикт      

Аугзбуршки мир      

Вартоломејска ноћ      

Васко де Гама стиже до Индије      

Бартоломео Дијаз стиже до рта Добре наде      

Почетак Магеланове експедиције      

Крај Магеланове експедиције      

156. Уз назив рата упиши године трајања, зараћене стране и мировни уговор. 

Назив рата Године трајања Зараћене стране Мировни уговор 

Дуги рат _____-_____ ___________________-____________________ _____________________ 

Велики рат _____-_____ ___________________-____________________ _____________________ 
Кочина крајина _____-_____ ___________________-____________________ _____________________ 

Кримски рат _____-_____ ___________________-____________________ _____________________ 

157. Напиши титулу и име владара 
А) Француска у време Кримског рата _____________________,_____________________________________ 

Б) Хабзбуршке монархије у време пада 

Бастиље_____________________,_____________________________________ 

В) Русија у време Карловачког мира_____________________,_____________________________________ 
Г) Француска у време доношења Декларације о независности 

САД_______________,___________________________ 
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158. Напиши титулу и име владара у време Бечког рата 
А) у Русији-_____________________,_____________________________________ 

Б) у Француској-_____________________,_____________________________________ 

В) у Хабзбуршкој монархији-_____________________,_____________________________________ 

159. На линији напиши име династије која је владала Тридесетогодишњим ратом. 
А) у Русији-__________________________ 

Б) у Француској-______________________ 

В) у Турској-_________________________ 
160. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 

_____ Декларација о независности САД 

_____ укидање феудализма у Француској 
_____ Бечки конгрес 

_____ оснивање језуита 

_____ обнова Пећке патријаршије 

161. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није. 
Бечки рат је завршен миром у Паризу 1699. Т Н 

Друго име за беглербеглук је ејалет Т Н 

Пизаро је покорио Инке у Северној Америци Т Н 

У периоду 1718-1739 северна Србија је била под влашћу Аустрије Т Н 

САД су купиле Луизијану од Шпаније Т Н 

Карло V је испрва био шпански краљ, а касније и немачки цар Т Н 

На челу хајдучких дружина био је харамбаша Т Н 

Индустријска револуција је почела у Француској Т Н 

Пруски феудални систем називао се феудални систем Т Н 

Енглеска је била република у периоду 1654-1660. Т Н 

Друга француска република је проглашена у Револуцији 1848/49 Т Н 

Наполеон је умро на острву Света Јелена након Берлинског конгреса Т Н 

Армију Југа у Грађанском рату је предводио Џорџ Вашингтон Т Н 

Циљ Свете Алијансе била је борба против нових револуција Т Н 

Јатак је био вођа хајдука Т Н 

У мануфактурној производњи производило се путем машина Т Н 

Апсолутистичка монархија је облик државе са јаком влашћу владара Т Н 

Након пораза код Ватерлоа Наполеон је прогнан на острво Елба где је и умро Т Н 

Војна крајина је одбрамбени појас од Турака Т Н 

162. На линији упиши појам чије је објашњење дато. 

__________________-најмања управна област у Османском царству 
__________________-признавање папа за поглавара уз задржавање православних обреда 

__________________-задужбине побожних муслимана 

__________________-држава у којој је власт монарха ограничена уставом 

__________________-турски феудални систем 
__________________-влашки порез који се плаћа Турцима 

__________________-највећа управна област у Османском царству 

 
163. Попуни табелу траженим подацима 

 година личност век 

Почетак Реформације    

Почетак Противреформације    

164. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 
_____ Прва Велика сеоба Срба 

_____ битка на Мохачу 

_____ крај Грађанског рата у САД 
_____ Санстефански мир 

_____ Оснивање Свете алијансе 

 



ИСТОРИЈА У УЧИОНИЦИ- образовни блог наставника Дамира С. Живковића 

Припремна питања за такмичење у седмом разреду  17 
 

165. Бројевима од 1-4 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 
_____ Бечки рат 

_____ Кримски рат 

_____ Дуги рат 

_____ Кочина крајина 
166. Наведите најзначајније представнике епохе просвећености у Француској! 

__________________________,___________________________,__________________________ 

167. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 
_____ битка код Лајпцига 

_____ Наполеоново крунисање за цара 

_____ Наполеон постаје конзул 
_____ Наполеоново прогонство на Елбу 

_____ битка код Бородина 

168. Повежи појмове са објашњењима. 

1. филурија  _____препород 
2. ренесанса  _____ручна производња 

3. конкистадор  _____порез 

4. мануфактура  _____одбрамбени појас 
5. Војна крајина  _____освајач 

6.језуити   _____препород 

7. хас   _____црквени ред 
8. ренесанса  _____земљишни посед 

169. Допуни реченице: 

Српска православна црква је обновљена ______године под именом 

_________________________________________ у време владавине_______________________________ (титула и 
име). Најзаслужнији за ово био је _________________ _______________________. На њеном челу током Великог 

рата био је ________________________________________, а током Дугог рата 

________________________________________. 
170. Попуни табелу траженим подацима 

 Уједињење Италије Уједињење Немачке 

Држава која је повела борбу за 

уједињење 
_____________________________ _____________________________ 

Титула и име владара _____________________________ ---------------------- 

Државна функција, име и презиме _____________________________ _____________________________ 

Место проглашења уједињења _____________________________ _____________________________ 

Година проглашења уједињења _____________________________ _____________________________ 

171. Одговори на питања. 
Која балканска држава је прва стекла независност на територији Османског царства? _________________________ 

Које године је тај народ подигао устанак против Османског царства?_______________ 

Шта је „Источно питање―?___________________________________________________________________________ 
172. Попуни табелу траженим подацима 

 век титула земља 

Јосиф II    

Сулејман I    

Петар Велики    

Оливер Кромвел    

Иван Грозни    

Луј XIII    

Чарлс I    

173. Живео је крајем 15.и почетком 16.века. Био је професор у Виртенбергу. Веровао је да се човек може 
спасити искреним покајањем и искупљењем. 

А) О којој личности говори текст?_____________________________________ 

Б) У којој држави је започео покрет против Католичке цркве?_______________________________________ 
В) Против које појаве је највише негодовао?____________________________________________ 

Г) Како се називају његови следбеници?_______________________________________________ 
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174. У време укидања Пећке патријаршије Хабзбуршком монархијом је 
владао_______________________________, а Француском је 

владао_____________________________________________. 

175. Индустријска револуција је започела у ____________________проналаском__________________________ 

коју је конструисао______________________________. Прву локомотиву је конструисао 
_______________________, а једна од најзначајнијих пруга повезивала је Ливерпул и ____________________. 

176. Разврстај личности по државама. 

Игњације Лојола, Абрахам Линколн, Наполеон III, Александар I , Албрехт Дирер, Мартин Лутер, Оливер 
Кромвел, Жан-Жак Русо 

Русија-_______________________________________Шпанија-

______________________________________________ 
Немачка-______________________________________________ 

„Света лига― је савез ____________________________________________________________________________ 

образован у време _________________________________рата. 

177. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 
_____ битка код Седана 

_____ откриће Америке 

_____ Друга сеоба Срба 
_____ почетак Тридесетогодишњег рата 

_____ Вартоломејска ноћ 

178. Упиши године 
Обнова Пећке патријаршије-____________ 

Битка код Лајпцига-____________ 

Уједињење Италије-____________ 

Санстефански мир-____________ 
Битка код Трафалгара-____________ 

Устанак у Банату-____________ 

Мохачка битка-____________ 
Битка код Трафалгара-____________ 

Уједињење Немачке-____________ 

179. Попуни табелу везану за Наполеонове битке. 

битка Резултат (победа/пораз) година противник 

 Пораз 1805.  

Лајпциг    Савез држава 

 Победа 1812.  

Ватерло    Савез држава 

180. Одговори. 
Ко је имао, до обнављања цркве, контролу над српским епископијама? 

_____________________________________________________________. 

181. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 
_____ Друга Велика сеоба Срба 

_____ Друга опсада Беча 

_____ Бечки конгрес 
_____ Бостонска чајанка 

_____ Пад Бастиље 

182. Одговори. 

Које године је вођена битка код Лајпцига?____________ 
Како се другачије назива ова битка?_________________ 

Какав је био исход битке?_____________________________________________________________ 

3. 
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183. На цртици поред броја упиши назив беглербеглука у којем су 
живели Срби у Турском царству. 

 

1.____________________________________________ 

 
2. ____________________________________________ 

 

3. ____________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
184. Пажљиво прочитај и одговори. 

„...живот, слобода и тежња за срећом...― 

Наведи пун назив документа.___________________________________________ 

Ко је саставио документ?________________________________________________ 
Где је документ усвојен?________________________________________________ 

Датум усвајања (дан, месец и година)_______________________________________ 

185. Одговори на питања у вези са сликом. 

 
 

А) Који догађај је приказан на слици? 

_____________________________________________________________ 

 

Б) У ком граду се одиграо овај догађај? ___________________________ 
 

В) Које године се ово догодило?____________________ 

 
Г) Које године је ова држава добила први устав? __________________ 

186. Одговори на питања у вези са сликом. 
 

Који догађај је приказан на слици? 

________________________ 

 
 

За време ког рата се догодио? 

____________________________ 
Где и када је потписан мир којим је окончан овај рат?  

____________________________________________ 

 
Која Лига је створена у овом рату? 

________________________ 

 

Које државе су чиниле тај савез? ______________________________________________________ 
 

 

1. 
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187. Погледај слике и на линијама упиши: 
1. име и презиме личности са слике 

2. државу у којој је владао 

3. највишу титулу/звање коју је носио 

    
1.__________________ 
2. __________________ 

3.__________________ 

1.____________________ 
2. ___________________ 

3.____________________ 

1.____________________ 
2. ___________________ 

3.____________________ 

1.____________________ 
2. ___________________ 

3.____________________ 

 

188. Одговори на питања. 
Наведи титулу, име и презиме личности са слике. 

_____________________________________________________________ 

Којом државом је владала? _____________________________________ 
Наведи године владавине. ______________________________________ 

Како се звао њен наследник? ____________________________________ 

Како се назива облик владавине карактеристичан за њу и њеног наследника? 
___________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

189. Одговори на питања. 
Име и презиме личности са слике.__________________________________________ 

Век у којем је живео.___________________________ 

Назив организације/удружења који је основао ________________________________ 

Који је био циљ те организације? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

2 
3 4 
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190. Одговори. 
Како се зове територија приказана 

на слици? 

______________________ 

Између којих држава се налазила? 
___________________________ и 

___________________________. 

Са којим циљем је основана? 
_____________________________ 

_____________________________. 

Који народ је био већински на овој 
територији? 

______________________. 

 

191. У Енглеској је у првој половини 17.века избио грађански ратизмеђу војске краља и Парламента. 
-Краљ Енглеске у то време био је __________________________. 

-војску Парламента предводио је __________________________. 

Енглеска је након рата постала _____________________________. 
Тај облик владавине трајао је од _____ до _______ године. 

192. Одговори. 

Пронашао поморски пут до Индије_____________________________ 
Први установио да се ради о новом континенту_____________________________ 

Водио експедицију која је опловио свет_____________________________ 

Освојио Мексико _____________________________ 

193. Напиши име рата и године трајања који је завршен миром: 
У Сремским Карловцима-______________;__________________________________________________________ 

У Вестфалији-______________;__________________________________________________________ 

194. Одговори. 
Био је водећа личност у Турској и предводио је турску војску у освајању Банату. 

Наведи име и презиме те личности-______________________________________________________ 

Који је највиши положај заузимао у Турској?______________________________________________ 

Шта су Срби добили захваљујући њему?__________________________________________________ 
195. Кнежинска самоуправа је доживела врхунац у време београдског везира__________________________ 

који је другачије називан__________________________________________. 

196. Правилно попуни табелу! 

197. Убиством београдског везира 1801. године власт у Београдском пашалуку узурпирала су _____ дахија. 

Наведите њихова имена:____________________________________________________________________. 

198. Поред године упишите догађај током Првог српског устанка! 
Август 1805.- _____________________________________________________________________, 

Август 1806.- _____________________________________________________________________, 

Септембар 1806.- __________________________________________________________________. 

199. Упиши речи које недостају! 

Карађорђе је _______извршио реорганизацију устаничке војске поделом на ____армије. Наведите правце тих 

армија:_________________________________________________________________________________. 

Недалеко од Ниша устаници су _______ године доживели катастрофалан пораз на брду званом _______________. 
Устанички шанац храбро је бранио и погинуо__________________________________. 

200. Наведите битке у Другом српском устанку! 

____________________,_____________________,____________________,____________________. 

УСТАНАК   

ВОЂА   

МЕСТО ПОДИЗАЊА   

ГОДИНА ПОЧЕТКА   

ПРАЗНИК И ДАТУМ ПОЧЕТКА   

РАЗЛОГ   



ИСТОРИЈА У УЧИОНИЦИ- образовни блог наставника Дамира С. Живковића 

Припремна питања за такмичење у седмом разреду  22 
 

201. Упиши речи које недостају! 
Уставним актом из ______ године Правитељствујушчи совјет је био реформисан и подељен на Владу и 

______________________. Та прва влада састојала се од 5 ________________. Председник Совјета био је 

___________________________________. 

202. У години напада Наполеона на Русију, Русија је била приморана да потпише нир са Турском. То се 
догодили у ______________, _______године. Две најзначајније одредбе ток мировног уговора биле су:  

-_____________________________________________________________и 

_____________________________________________________________. 
203. После ратног периода Другог српског устанка уследио је дипломатски период. Кнез Милош је прво 

преговарао са босанским везиром _________________________, а затим и са румелијским валијом 

__________________________. Резултат преговора са овим другим био је __________________ споразум. 
204. Која су три документа била основа стицања аутономије у време Милошеве власти. 

__________________________,________________________,______________________________. 

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

Србији нови 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?     ___________________ 

206. Којим догађајем почиње, а којим се завршава Српска револуција? 

__________________________________________________________________________________________. 
207. Како су се звали први политичари који су чинили опозицију кнезу Милошу?______________________. 

208. Од побројаних политичара подвуци прве Милошеве опозиционаре:  Алекса Симић, Сима Марковић, 

Аврам Петронијевић, Петар Добрњац, Тома Вучић Перишић , Јеврем Грујић. 

209. Поред Народне скупштине у Устаничкој држави, у време Првог српског устанка, постојао је и 
______________________________________________ који је основан ________ године и био _________________ 

орган власти. 

210. Поред године упиши битку/е Устанка 
1807.-_______________________________________________________________ 

1809.-_______________________________________________________________ 

211. После слома Првог српског устанка београдски везир је постао_________________________________. 

Незадовољни његовом влашћу _______________________________ је подигао буну ______ године. Центар буне 
био је око _____________________________________. Та буна пропала после пораза у бици код ____________. 

212. Упиши речи које недостају!  
После _________________буне 1835. године кнез Милош је био принуђен да донесе Устав! Народна скупштина је 
Устав донела у ___________________на верски празник ______________ . Писац тог _________________устава, 

који је сачињен по узору на __________________и____________________ устав био је 

___________________________________. По њему је извршна власт припадала 
_________и____________________, а законодавна ________________________________________. 

213. Одговори! 
После којег устава у Србији је основан  Седамнаесточлани совјет? ________________________________ 

214. Напишите ко је чинио: 
Прво намесништво:__________________________________________________________________________ 

Друго  намесништво:_________________________________________________________________________ 

215. Одговори! 
Где и када је основана прва гимназија у Србији?__________________________________________________ 

Где и када је основан Лицеј?__________________________________________________ 

216. Упиши речи које недостају! 
Опозицију кнезу Милошу, а касније и Михаилу чинили су ___________________________. Они су се залагали за 

поштовање ______________устава, а њихови циљеви били су:___________________________, 

_________________________,______________________________и__________________________________. 

Присталице Обреновића против њих су _______године организовали ________________буну која је била 
неуспешна. Највећа тековина овог режима било је доношење _____________________________________ који је 

написао__________________________. 
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217. Поред догађаја уписати године! 
Тенкина завера_______________ 

Светоандрејска скупштина________________ 

Кримски рат_________________________ 

Париски мир______________ 
Оснивање прве поште у Србији_______________ 

Мајска скупштина_____________ 

218. Током 19. века у Кнежевини Србији појавила су се два национална програма српског уједињења. На 
цртицама упишите тражене податке; 

име програма:__________________________________________ 

аутор:     __________________________________________ 
име програма: __________________________________________ 

аутор:               __________________________________________ 

219. Које године се догодио инцидент када су турски сејмени убили српског дечака на Чукур- чесми у 

Београду?                              _______________________. 
220. Кнез Михаило је током своје друге владавине успео у два наврата да преузме све градове од Турака у 

Србији. Испрва ________ године добио је Соко и Ужице, а 1867. и преостала четири града 

:_________________________________________________. 
221. Ко су били иницијатори стварања Првог Балканског савеза? 

__________________________________ и _________________________________________. 

222. Из Лицеја је _________године постала_____________________која је ______године прерасла у 
Универзитет. 

223. На цртици испред скупштине уписати одговарајући број из десне колоне тј. догађај због чега је она 

значајна! 

_____Ђурђевданска скупштина 1835.                   1. Милош-врховни кнез Србије 
_____Великогоспојинска скупштина 1805.          2. Донет први српски Устав 

_____Митровска скупштина 1817.                        3. Основан Правитељствујушчи совјет 

_____Петровска скупштина 1848.                         4. Укидање феудализма у Србији 
_____Сретењска скупштина 1835.                        5. Покушај повратка кнеза Милоша на власт 

224. Који политичар је подигао буну против кнеза Михаила и окончао његову прву владавину?  

_________________________________________. 

225. Уписати године владе! 
друге владе кнеза Михаила  ________-_________. 

друге владе кнеза Милоша  ________-_________. 

прве владе кнеза Михаила  ________-_________. 
Прве владе кнеза Милоша ________-_________. 

226. Уписати године и речи које недостају! 
На ________________конгресу _______ године српску делегацију је предводио ____________________. Србија је 
постала ______________држава, а територијално је проширена за следеће округе: 

_______________,_____________, ________________ и ________________. Истовремено је и __________ 

______________ постала независна уз проширење за:_____________________________________________ 

________________. 

227. Упиши речи које недостају! 

У Кримском рату (______-______) Русија је ратовала против:_____________,_________________, 

________________и__________________. Завршен је ______________миром ______године.  Одредбама уговора 
Кнежевина Србија је ______________________________________________, а такође је дозвољена и 

слободна__________________________________________. У то време Кнежевином је владао кнез 

_________________________(______-______) и __________________. 

228. Поређај хронолошки догађаје почев од најстаријег! 

_____прва телеграфска линија у Србији 

_____откриће штампарске машине 

_____откриће парне машине 
_____оснивање Уједињене омладине српске 

_____оснивање Друштва српске словесности 
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229. На линији поред установе упиши годину њеног оснивања! 
Српска гимназија у Сремским Карловцима________  Карловачка богословија_______ 

Српска православна велика гимназија у Новом Саду______  Лицеј_______ 

Велика школа Ивана Југовића у Београду______   Велика школа_______ 

Прва гимназија у Кнежевини Србији_______   Београдски универзитет_______ 
230. У празна поља упишите ко је владао у Србији и Црној Гори у време датих догађаја! 

ДОГАЂАЈ СРБИЈА ЦРНА ГОРА 

Бечки конгрес   

Кавур постаје први министар Пијемонта   

Проглашење Краљевине Италије   

„Пролеће народа―   

Берлински конгрес   

231. Упиши речи које недостају и одговори! 
Краљица Викторија је владала ______________ у периоду _______-_______.  Наведите њене савременике у Црној 

Гори и Србији и године њихове владавине! 

Србија:_______________________________________,_______________________________________,       

              _______________________________________,_______________________________________,  
              _______________________________________,_______________________________________. 

Црна Гора: ____________________________________,_______________________________________,  

                     _______________________________________. 

232. Објасни појмове! 

гвардија_______________________________________________________________________________ 

легитимизам___________________________________________________________________________ 
стега__________________________________________________________________________________ 

либералан_____________________________________________________________________________ 

гувернадур____________________________________________________________________________ 

абдикација____________________________________________________________________________ 
хатишериф_____________________________________________________________________________ 

амнестија______________________________________________________________________________ 

суверенитет____________________________________________________________________________ 

233. Одговори! 

Наведи три битке које су се одиграле 1805. године! 

______________________________,____________________________,___________________________. 

234. Допуни реченицу! 
У години коначног Наполеоновог пораза Срби су____________________________________________ 

_________________________________________. 

235. Упиши речи које недостају и одговори! 
У време битке код Гетисбурга (_______) у Америчком грађанском рату (______-______) Кнежевином Србијом је 

владао ______________________, а у Црној Гори је владао__________________________. 

236. Прочитај и одговори! 
После Бечког конгреса (_______) успостављена је политика______________________. У том циљу основан је и 

савез који се звао _______________________________, а чинили су га: ______________, ________________и 

__________________. Поред побројаних држава Великим силама су се сматрале још и: 

____________________,____________________,__________________. 

237. Упиши речи које недостају и одговори! 

Једренски мир из ______године којим је завршен рат између ____________и____________ био је значајан и за 

Грке јер су ____________________________________________________________, али и за Србе који су после 
њега ____________________________________________________________. 

238. Одговори! 

Које три балканске државе су добиле независност на Берлинском конгресу (______)? 
______________________________,____________________________,___________________________. 

239. Одговори! 

Наведите три догађаја из националне историје за које се везује 1844. година! 

______________________________,____________________________,___________________________. 
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240. Одговори! 
На линији поред догађаја напишите догађај који му је предходио и био његов непосредан узрок! 

__________________________________(________)- крај прве владавине кнеза Михаила Обреновића 

__________________________________(________)-Светоандрејска скупштина 

__________________________________(________)-отварање Источног питања. 

241. Допуни реченицу! 

У години завршетка последњег аустријско-турског рата у Француској је владао________________________. 

242. Одговори! 
Ко је осмислио слоган „Једнакост, братство, слобода―? 

___________________________________________(_______-_______); 

Који владар је називан „краљ Сунце―? 
___________________________________________(_______-_______); 

243. На линији поред упиши годину догађаја! 

Бостонска чајанка-___________;   Битка код Кнића-__________ 

Битка код Садове-___________;   Други хатишериф-_________ 
Битка код Јорктауна-__________;   Сретењски устав-__________ 

Убиство „српске мајке―-__________;   „Турски устав―-_________ 

Битка код Малајнице-____________;   Битка код Палежа-___________;   
Намеснички устав-_________     Битка код Ђуниса-__________ 

Укидање феудализма у Француској-________; Законик кнеза Данила-_________ 

Успостављање Директоријума-_________;  Црна Гора постаје кнежевина-________ 
Проглашење Другог Немачког царства-__________;  проглашење Конзулата у Француској-_______. 

244. Хронолошки поређај догађаје уписујући редни број на црту испред догађаја  

______Бостонска чајанка 

______Битка код Садове 
______Битка код Кнића  

______―Битка народа―   

______Битка код Палежа 

______―Сеча кнезова― 

______ Прогонство на Елбу  
______ Орашачки збор 

______ Таковски сабор 

______ Хаџи-Проданова буна 

______Успостављање Директоријума 

______Битка код Јорктауна 
______ „Турски устав― 

______Црна Гора постаје кнежевина 

______Битка на Штубику 

______Битка на Дрлупи 
______Битка на Малајници  

______Битка код Трафалгара 

______Битка на Мишару 
______Бородинска битка 

______Убиство „српске мајке― 
______Битка код Ђуниса 

______Законик кнеза Данила 

______проглашење Конзулата у Француској 
______Укидање феудализма у Француској 

245. Пажљиво прочитај и одговори:       

― Кад влада насиљем крши права народа, устанак је његов најсветији задатак‖, 

написао је један од вођа француске револуције. 
а) Ко је написао наведени цитат? ____________________________ 

б) У ком документу ( пун назив)? ____________________________________________________ 

в) Које године ? ___________________ 
г) Како су га Парижани звали?_____________________________ 

д) Које политичке групације је био вођа?  __________________________________    

246. Заокружи три догађаја који су се десили 1805.године. 

а) Наполеоново крунисање за цара 
б) Битка на Иванковцу 

в) Оснивање Правитељствујушчег совјета 

г) Оснивање Велике школе у Београду 
д) Битка код Аустерелица 

ђ) Букурешки мир 

247. На линије уз дела напиши име и презиме аутора. 
а) Кип „Давид―- ___________________________________________ . 

б) Слика „Сикстинска Мадона― - _________________________________________ . 

в) Дело „Краљ Лир―- ____________________________________________ .    

г) Дело „Похвала глупости―- _________________________________________ . 

248. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ. 
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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  __________________________ . 

249. 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  

250. 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? ______________ 

251. 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- _________________________ 

252. 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 

253. 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)  
________________________________________. 

В) Један век раније умро је_______________________________. 

254. Од наведених догађаја заокружи она три која су се десила у време трајања Првог устанка. 
 а) битка на Варварину              б) бој на Засавици          в) погубљење Хаџи Рувима 

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

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

а) Која битка је била прва победа устаника? __________________________   

б) Ко је предводио Турке  у тој бици? _______________________  

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

256. На линијама поред имена познатих жена напиши имена њихових познатих мужева. 
а) Жозефина Боарне- ____________________  б) Јелена Јовановић- ___________________________________ 

в) Рокселана- ___________________________ г) Марија Антоанета- __________________________________  
257. Одговори на питања:                                                                            ____ 

а) Ко је први превео Свето писмо на народни, немачки језик (име и презиме)?__________________________                                                             

б) Коју митрополију су на простору Аустрије основали Срби и у ком веку?             
    Митрополија _________________________________,  век _________________     

258. Попуни табелу тачним подацима.                                                                              

 

 

 

 

 

ред. земља владар династија год. владавине владара 

1.    Бурбона  1643-1715 

2.  Јосиф II   

3. Русија   1696-1725 
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259. Пажљиво прочитај и одговори. 

Себе је сматрао за потомка познате  српске средњовековне породице, а од аустријског цара је добио титулу. 

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

б) Коју титулу је добио од цара? ______________________  

в) У ком рату је учестовао? ________________________________________  
г) Који је српски великан умро сто година после њега (име и презиме)?   

    ______________________________________  

260. Наведи називе ратова окончане миром у Паризу и главне државе  учеснице за:  
а) 1783.годину – назив рата- ____________________________________________________ 

учесници- __________________________- _________________________________________ 

б) 1856.годину – назив рата-____________________________________________   
учесници-_______________________________ -___________________________________  

261. Хронолошки поређај следеће појмове и обележи их редним бројевима             

   (1 за најстарији итд.).            ____ Крај америчког грађанског рата   

                                                      ____ Сабор у Аузбургу    
                                                      ____ Уједињење Италије   

                                                      ____ Инцидент код Чукур чесме   

                                                      ____ Друга владавина Наполеона I Бонапарте   

262. Одговори на питања:                                                                                                    

a) Каква је била владавина Милоша Обреновића? _________________________  

б) После које буне је Милош Обреновић пристао да се донесе Устав? __________________  
в) Како је назван тај устав? _____________________  

г) Шта је у Србији укинуто на Ђурђевдан 1835. године? _____________________________ 

д) Које је тело створено Турским уставом (Хатишерифом)? ____________________ 

263. Повежи имена личности са догађајима.                                                                                           
      ____ Прота Матеја Ненадовић                          1. Светоандрејска скупштина 

      ____ Александар Карађорђевић                        2. Буна на дахије 

      ____ Мула Јусуф                                                 3. Друга велика сеоба Срба 
      ____ Арсеније IV Јовановић                       4. Добијање градова 

      ____ Михаило Обреновић                                  5. Оснивање Правитељствујушчег совјета 

264. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н.                                         

Пизаро је покорио Инке у Северној  Америци.                                                     Т      Н 
Цар Петар I је основао нову престоницу Санкт Петербург.                                            Т      Н 

Србија је Санстефанским миром добила независност и проширење на четири округаТ      Н 

Духовну од световне власти у Црној Гори је одвојио Петар II Петровић Његош.        Т      Н 
Кнез Никола Петровић је био на власти у време Берлинског конгреса.                         Т      Н 

265. Од наведених догађаја заокружи слово испред оних који су се десили 1804.године. 

                            a) Битка на Иванковцу                                                                                                 
                            б) Збор Срба у Орашцу    

                            в) Наполеон  проглашен  за цара         

                            г) Убиство Хаџи Мустафа-паше 

266. Поред догађаја напиши годину када се догодио: 
a) Продор српске војске до Грачанице на Косову- _________ б) Битка на Крусима- _________   

в) Битка код Трафалгара- _________               г) Донет Законик Данила I- _________   

267. Пажљиво прочитај и одговори. 

     До стицања независности у Србији су била два намесништва. 

а) Којих су година образована намесништва? __________________ и __________________ 

б) Које су личности сачињавале друго намесништво (име и презиме)? _________________ 
  _____________________________________________________________________________ 

268. На линији поред објашњења појма напиши назив појма. 
а) Прихватање папе за врховног црквеног поглавара уз задржавање обичаја и начина  

    проповедања вере је-_________________________    
б) Шпански освајачи, пустолови називају се -_________________________   

в) Црногорски митрополити су ословљавани као- _______________________  

г) Османски правни акт са потписом султана је- ______________________________   
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д) Политичко тело које замењује владара у вршењу дужности је-______________________ 

269. 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 

270. 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? _________________ 

271. 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 између та два царства? ________ ______________. 

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

272. 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       

273. 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 ____________________. 

Д) битка на Фундини- ____________________ и ____________________. 

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

А) Француска-__________    Б) САД-__________  В) Србија-__________ 

275. Поред догађаја напиши годину када се збио.                                                                              

а) Уједињење Немачке __________________  б) Светоандрејска скупштина __________________ 
в) Хаџи Проданова буна __________________г) оснивање Свете алијансе ___________________ 

276. 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. 

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

     _________________________________ 

278. 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? ___________________________________ 

279. 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   

280. 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)? __________________________________________ 
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281. 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? _____________________________ 
    _____________________________________________________________ 

282. 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)? __________________________________________ 

283. 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  

 

284. 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 

285. 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 
______________  _______________________. 

286. 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? __________________________. 
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287.  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. Сретењски устав 

_____Ото фон Бизмарк     4. Грађански рат у Енглеској 
_____Јосиф Рајачић                5. Откриће Америке 

288. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

„По том мору једрили смо три месеца и двадесет дана, немајући ни најмање свеже хране...Често смо долазили у 
положај да смо морали јести пиљевину, па чак и мишеве; ма колико су одвратни људима постали, били су тако 

тражено јело да су људи плаћали и пола дуката за једног миша. Још већа несрећа имала нас је задесити: захватила 

нас је болест од које је нашим људима зубно месо у горњој и доњој чељусти тако отекло да је прекрило зубе те 
болесник није могао узимати никакву храну (то је скорбут)...‖ 

А) О ком путовању говори текст?______________________________________________________ 

Б) године догађаја. __________-_________ 

В) Из које државе је вођа догађаја?_______________________________ 
Г) Која држава је организовала догађаја? ________________________ 

Д) Циљ догађаја је био ________________________________________________________________________. 

289. Пажљиво прочитај текст и одговори. 
„...Адмирал је узео краљевску заставу... На копну су наишли на зелено дрвеће, много воде и плодове разних 

врста. Адмирал је позвао оба капетана и остале који су с њим ступили на копно... да буду сведоци да пред 

свима запоседа острво за краља и краљицу. ― 
А) О ком путовању говори текст?______________________________________________________ 

Б) година догађаја. __________ 

В) Име и презиме адмирала?_______________________________ 

Г) За коју државу је адмирал запосео острво? ________________________ 
Д) Како је адмирал назвао домородачко сатновништво?_____________________________________________. 

Ђ) Зашто им је дао то име? ______________________________________________________________________. 

290. Пажљиво прочитај текст и одговори. 
„Из унутрашњости се најпре долази у велико предграђе које нема зидова већ је отворено. Има ту доста 

продавница и других дућана. Има 4 или 5 лепих караван-сараја*, особито је леп караван-сарај Мехмед-паше. У 

њему има три одељења. У првом је дугачак и леп безистан* 

А) О ком граду говори текст?______________________________________________________ 
Б) Које године су Турци заузели тај град? __________ 

В) Име и презиме освајача и династија?_______________________________ 

Г) Шта је караван-сарај? ________________________ 
д) Шта је безистан? ________________________ 

291. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

„...И би нам пут хода четрдесет дана; и дођосмо граду Будиму; и више Будима се уселисмо у место звано Сент 
Андреја; нађосмо пристаниште добро. Тамо се усели и блажењејши патријарх, и владике, и калуђери; народ мног 

дође од српске земље. Тамо и мошти свето кнеза Лазара донесосмо собом, и малу цркву дигосмо, од дрвета, 

близу брега дунавског. И тамо остадоше до мира утврђеног међу ћесаром и међу Турци.― 

А) О ком догађају говори текст?______________________________________________________ 
Б) Које године се он одиграо? __________ 

В) Име и презиме патријарха учесника догађаја?_______________________________ 

Г) Назив рата, трајање и мир током којег се догађај дешавао?___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

д) Чије су мошти у том догађају пренете? ________________________ 

292. Пажљиво прочитај текст и одговори. 
„ Део 1. - Сва установљена овде овлашћења законодавној власти припадају ... који се састоји из Сената и 

Представничког дома.  

Део 2. He може бити представник (посланик) онај који није достигао 25 година старости, није 7 година грађанин 

САД и ако у моменту избора није становник оне државе где се бира. 
Члан II, раздео 1. - Извршну власт врши ... Он врши своју дужност у току четворогодишњег рока. [...] „ 

А) Наведени цитат је део (пун назив документа и годину)________________________________________________ 

Б) По документу законодавну власт врши_____________________, а извршну _________________________. 
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293. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

 

 

А) Ког органа власти је печат? __________________________________ 

Б) Које године је основан? ____________________________________ 

В) Име и презиме првог председника? _______________________________ 
Г) Име и презиме црногорског владике у време оснивања овог органа? 

__________________________ 

294. Погледај карту и на поред броја напиши назив 

нахије које су Србији прикључене 1833. године 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 
5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

Српски кнез је те године био _____________________, а 
владар Црне Горе _____________________________. 

 

 

 

295. САВРЕМЕНИЦИ Т/Н 

Луј 16. и Милан Обреновић ______ 

Наполеон 3. и Ото фон Бизмарк ______ 
Леополд 1. и Мехмед-паша Соколовић ______ 

296. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

„...Французи, буд‘те јунач права, 
пуштајте, ал‘ и држ‘те мах 

поштед‘те главе јадних мрава 

Што силом дижу на вас прах! 

Ал‘ деспоте, крвнике старе, 
ненасићене краљеве, 

те немилосне змајеве...― 

 
А) Како гласи назив песме? __________________________________ 

Б) Ко је био аутор песме? ____________________________________ 

В) Које године је настала песма? ________ 

Г) Шта данас ова песма представља? __________________________ 

297. Поред имена упиши државу и највише звање тј. титулу 
Александар 1. _______________________, _____________________________________________ 

Абрахам Линколн _______________________, _____________________________________________ 

Чарлс 2. _______________________, _____________________________________________ 

Јосиф 2. _______________________, _____________________________________________  

298. Погледај карту и одговори. 

Поред броја упиши битку и годину. 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 
5. ___________________________________ 

 

Црне стрелице на карти представљају 

______________________________________ из 
______ године.  

Француски владар у то време је био (наведи 

титулу, име и презиме)  
 

_____________________ 

_____________________ 
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299. Упиши име и презиме (и титулу) владара у 

Србији___________________________________________________________________ и 

Црној Гори ___________________________________________________ у време Америчког грађанског рата. 

300. Пажљиво прочитај текст и 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. ... .― 
а) О ком континенту говори текст и које је године откривен? ____________________, ______________ 

б) По ком морепловцу би било праведно да је нови континент добио име, a по ком је добио (име и презиме)? 

праведно-______________________________________________________ 
добио- _________________________________________________________ 

301. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

...Дакле, ми се као представници уједињених држава Америке, окупљени на генералној скупштини, обраћамо 
највишем суду света: наше су намере честите и искрене и спроводимо их у име и под ауторитетом доброг народа 

ових колонија; свечано објављујемо и изјављујемо, да ове уједињене колоније имају право да буду слободне и 

независне државе, и да оне то јесу, да су оне ослобођене сваке верности британској Круни и да све политичке 

везе између њих и државе Велике Британије, јесу и морају бити у целости раскинуте... 
а) О ком документу говори текст (пун назив документа )? ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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б) Које године je и у ком граду донет документ? _______________, _______________________________ 
в) Колико колонија је учествовало на генералној скупштини? ____________________ 

г) Како се звао владар Хабзбуршшке монархије у време доношења тог документа? ____________________ 

 
302. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„На темељу... ми смо одлучили и наредили: Члан 1. Проглашава се блокада Британских острва. 

Члан 2. Свака трговина и промет са Британским острвима су забрањени. .... 
Члан 4. Сва средства, сва роба и сва имовина, без обзира на врсту, која припада једном енглеском поданику, мора 

бити проглашена пленом. 

а) О ком документу говори текст? _________________________________________________________ 

б) Које године је донет документ? _______________ 
в) Ко је донео документ (име и презиме)? _________________________________________ 

г) Како се зову битке у којима су Срби победили Турке те године? _______________ и ________________ 

303. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.  
Аустријски цар дао је Србима у Угарској, .... године, следеће повластице:  

„ ... да бисте ви осетили већ на самом почетку благост и сласт наше владе и господства, одобравајући прирођеном 

нам благошћу — закључили смо: да се по српском обичају слободно држите источне цркве, грчког обреда и по 
пропису старог календара, и да вам — како досада тако и одсада — не могу чинити никакве досаде ни црквени ни 

световни сталежи. Нека вам буде слободно по својој власти између себе од свога народа и језика постављати себи 

архиепископа којега ће бирати између себе црквени и световни сабор и овај српски архиепископ нека има 

слободну власт управљати са свим источним црквама грчког закона: епископе постављати, свештенике по 
манастирима уређивати, где буде нужно, онђе подизати цркве по својој власти, по варошима и по селима 

намештати српске свећенике...‖ 

а) Како се звао аустријски цар који је дао повластице Србима и које године их је дао? 
__________________________________, _______________ године 

б) Које је право Србима загарaнатовано по овом тексту? _________________________________________ 

в) Које тело је бирало архиепископа? ________________________________________________________ 
г) Како се звао краљ Француске у време тог догађаја? _________________________________ 
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304. Пажљиво погледај слике и на линијама испод слике напиши: 
1. назив дворца 2. град у коме се налази 3. државу у којој се налази 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

305. Уз име владара напиши државу у којој је владао и њено држано уређење у време његове владавине.  

а) Чарлс I- ______________________________________ , _______________________ 
б) Абрахам Линколн- _________________________________________, ___________________ 

в) Петар I Велики - ____________________________________ , _____________________ 

306. Поред догађаја напиши годину када се збио. 
а) Светоандрејска скупштина - _______________ 

б) оснивање Свете алијансе - _______________ 

в) доношење Законика Данила I - _________________ 
г) Уједињење Немачке - _________________ 

д) Друга сеоба Срба- ________________ 

307. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.  
Народна Скупштина ... је на том послу радила две године и устав обнародова ... године, ... дело је  
странке која је произвела Револуцију; његови творци не хтедоше укидати краљевство, ... поред тога они су 

узимали као правило ону теорију о подели власти, коју је Монтескије увео у обичај. 

... Али се не хтеде дати бирачко право свима становницима, него би решено, да ко хоће да буде бирач, мора 
плаћати порез, који се равња с тродневном његовом зарадом; тако се грађани нађоше подељени на две класе, на 

грађане активне, то јест на бираче, и на грађане пасивне, то јест они који немају бирачкога права.По 

Монтескијевој теорији беху установљене три врсте власти: законодавна, извршна и судска. Судска је власт 

пренесена на судије, које бира народ на извесно време. Извршна је власт била „предата ...―. Законодавна је власт 
дата ..., састављеној од изабраних народних представника. 

а) Које године је донет Устав о ком говори текст и какво је државно уређење Француске по његовом доношењу? 

_______________ , _______________________________________________ 
б) Ко је био владар Француске у време доношења тог Устава и од кад до кад је он владао? 

_________________________, од _________________ до _________________ године в) Који услов је био да 

грађанин има право гласа (бирачко право)? __________________________________ 
г) Ко је имао законодавну а ко извршну власт по том документу? 

законодавну- _____________________________извршну- ______________________________ 

308. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

,,Кад се огласи наоколо да су баше ( јањичари) Аџи-Мустајпашу убиле и да су против цара, онда навале из 
околних крајева, особито из Босне и Арнаутске, све беспослице и крвници и бескућнуци у Бијоград... 

Сад већ ни судија други није било у земљи осим даија...; кнезови су после Аџи-Мустај-пашине смрти одма 

изгубили власт у народу, .... Они су људима судили и пресуђивали по својој вољи, људе били и убијали, 
глобљавали, отимали (или узимали као своје) коње и оружје и друго што им се гођ допало.‖ 

а) О чијој владавини говори текст? __________________________________________ 

б) Које године је убијен Аџи-Мустајпаша? __________________ 
в) Ко је био владар Француске у време тог догађаја (име и презиме)? 

________________________________________________________________________ 

г) Ко је био црногорски владика у време тог догађаја (име и презиме)? 

________________________________________________________________________ 
д) Како је гласио званичан назив територије којом је управљао Аџи-Мустајпаша и под којим називом је та 

територија још позната? званичан___________________________________________________ 

познат ____________________________________________________ 

1._________________________ 1._________________________ 1._________________________ 

2._________________________ 2._________________________ 2._________________________ 

3. _________________________ 3. _________________________ 3. _________________________ 
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309. Пажљиво погледај карту и на линији 

поред броја напиши назив/место битке из 

Другог српског устанка 
 

1._____________________ 
2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 
 

 

 
 

 

 

 
 

310. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их редним бројевима (1 за најстарији). 
___ Бостонска чајанка 
___ Хаџи Проданова буна 

___ сабор у Аугзбургу 

___ обнављање Пећке патријаршије 
___ доношење Грађанског законика у Србији 

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

... и онај дан онде код цркве учини скупштину, и стане се већ јавно договарати с народом и с кметовима, шта ће 

се сад чинити. И сав сабор нађе, да друкчије никако бити не може, него да се бију с Турцима док сви не изгину; 
.... И сви сложно стану молити ... , да им он буде старешина, и да ји не изда. ... 

им на то одговори, да ће им он бити старешина, ако ће они њега слушати и између себе се као браћа пазити, 

опростивши један другоме ако је који коме што на жао учинио. И на то пристну сви. ... после те скупштине отиде 
... у вајат, те се обуче у своје војводске аљине и припаше оружје сребрно, па онако накићен изађе међу момке 

носећи у руци свој војводски барјак, ..., па пружи барјак Сими Пастрмцу, говорећи: ,Ево мене, а ето вам рата с 

Турцима‘. У свима је, који су ту били срце заиграло, ...., и већма су му се обрадовали, него озебао сунцу; јер је 

сваки у себи помислио: сад је заиста рат, и он пристаје с нама.‖ 
а) На који верски празник, где и које године се одиграо догађај о коме говори текст? 

________________________________, ____________________________, ________________ 

б) Ко је постао старешина (име и презиме)? ________________________________________ 
в) Који се европски конгрес у то време одржавао? ______________________________________ 

312. На линији испред објашњења напиши појам на који се објашњење односи.  

а) __________________________ телесна/лична гарда владике Петра II  
б) __________________________ султанов указ о именовању/постављењу  

в) __________________________ највећа управна област у Османском царству  

313. Допуни реченице.  
а) У време Кримског рата српски кнез је био (име и презиме)______________________________. 
б) У време Грађанског рата у САД српски кнез је био (име и презиме) ______________________________. 

314. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

...један је од најзначајнијих вођа котарских ускока,..., а сам се исказао у многим борбама против Турака,... Од 
млетачких власти добио је висока одликовања и земљишни посед у Котарима. Допао је ропства турског, па је у 

цариградском затвору провео око 14 месеци, а једно време је био интерниран у Млецима. 

А) Име и презиме личности из текста?_____________________________________ 
Б) Пуне називе ратова и година тих ратова у којима је учествовао: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

В) Пун назив најпознатије песме о њему.____________________________________________________________ 

Г) Век у којем је живео._________________________ 
Д) Отац му се звао._________________________________ 
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316. П

ажљиво 

погледај 

слике и 

на 

линијама 

испод слике напиши: 

1. назив слике 2. Име и презиме аутора  

а)  б)  в)  

1._________________________ 1._________________________ 1._________________________ 

2._________________________ 2._________________________ 2._________________________ 

317. Објасни појмове. 

Порта-_______________________________________________________________________________________ 
Попечитељ-___________________________________________________________________________________ 

Беглербеглук-_________________________________________________________________________________ 

Ферман-_________________________________________________________________________________ 

Берат-_________________________________________________________________________________________ 

318. Погледај слику и одговори. 

А) Како гласи назив слике? _____________________ 

Б) Аутор слике (име и презиме)? _________________________ 
В) На који верски празник се одиграо догађај са слике? 

_____________________________ 

Г) Које године се одиграо догађај са слике? 
________________________________________ 

Д) Која личност држи барјак на слици? 

_____________________________________ 

Ђ) Коме је пружио барјак и шта је рекао? 
_____________________________________________________ 

Е) У којој бици је Наполеон поражен те године? 

_________________________________ 

 

319. Прочитај текст, погледај слику и одговори. 

„...Краљевска власт је прво света, друго очинска, треће 

неограничена. Кнезови радe као слуге божје и као божји 
заступници на земљи. Преко њих он извршује своју власт. 

Видимо, дакле, да краљевски престо није престо човека, него 

престо Бога.‖ 

 
А) О ком облику власти говори текст? _____________________ 

Б) Како се зове дворац на слици? _________________________ 

В) У ком граду се он налази? _____________________________ 
Г) Који владар је подигао дворац на слици? 

________________________________________ 

 

315. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н.   

Србија је добила независност на Берлинском конгресу Т Н 

Наполеон I Бонапарта је 1804. године донео Грађански законик Т Н 
Доситеј Обрадовић је први председник Правитељствујушчег совјета Т Н 

Друго француско царство је проглашено у време револуције 1848/1849. године  Т Н 
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320. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 
А) Даље на путу ка Нишу срели смо 16 турских коњаника ... који од народа купе царски харач. На повратку из 

Цариграда кроз Бугарску сустизале су нас гомиле по 20 људи, који су дању и ноћу путовали из Цариграда где су 

били отерани на работу за потребе султана и паша. ― 

Б) „А ове дечаке које из своје земље узима зову ЧИЛИК, а после своје смрти сав свој иметак може сватко 
остављати коме хоће. Али оне које узима од непријатеља зове ПЕНЏИК, ови после своје смрти не могу ништа 

оставити, већ све прелази цару, осим ако се тако понесе и заслужи да буде ослобођен, тај може дати после своје 

смрти коме хоће... Одатле цар бира за свој двор оне који су увежбани и плату им повећава. Млађи старијег мора 
слушати, а који поодрасту и дођу до мужевног узраста, те дају на градове (за стражу), како је већ писано...‖ 

А) Које су обавезе раје према тексту А? _____________________________________________________________ 

Б) Како се зову обавезе раје према тексту Б? _________________________________________________________ 
В) Које је вере дечак чилик? _____________________________________________________________________ 

Г) Које је вере дечак пенџик? _____________________________________________________________________ 

Д) Које највише звање може стећи дечак пенџик?_____________________________________________________ 

321. Одговори. 
Заговарао је политику „гвожђа и крви― . Добио је епитет „гвоздени канцелар―. 

А) Наведи име и презиме личности______________________________________________ 

Б) Коју је највишу државну функцију обављао? __________________________________________ 
В) У којим земљама је био посланик? ____________________________ и _______________________________ 

322. На линији упиши догађаје из Српске револуције који су се одиграли на Сретења. 

___________________________________________________-________ године 
___________________________________________________-________ године 

323. „То је човјек талентован, велики патриота и врло образован; свакојако то је најученији владика...Он је већ 

дао неколико пјесама које ни у чему не уступају другима што их има у новијој српској поезији...у прољеће 

1831. године коракнуло се знатно напријед. ... мјесто пређашњег врховног суда, стављен је Сенат, мјесто 
кулука - гвардија. Још се прикупљало петнаест перјаника из разнијех нахија на службу владици и сенату.  

А) О којој личности се говори у тексту (име и презиме)? _____________________ 

Б) Коју титулу је носио? _________________________ 
В) Који је Обреновић у његово време напустио престо? _____________________________ 

Г) Ко су перјаници? _____________________________________ 

324. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 
„Ни један народ не може бити честит ни срећан у којем законитога суда и доброг правитељства нема и ни једно 
правитељство* без помоћи стојати не може: зато дакле сви народи свијета на свако годиште дају и обшчу 

мирију* порез, колико је у којему мјесту или держави речено; а то не дају за друго, него за самијех себе, да се на 

оне новце држи правитељство и судници и војска, која ће их од непрвјатељске напасти бранити и чувати од 
свакога злога и опаког човјека, да они могу мирно и без свакога страха своје после обављати, и спокојно у 

мирноћи живјети...― 

А) Наведи пун назив документа._____________________________________________________ 
Б) Који владар је издао овај документ? _______________________________________________ 

В) Које године је документ издат? ____________________ 

Г) Шта је правитељство? ________________________________________________ 

Д) Шта је мирија?________________________________________________ 

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

    Нека је навек хваљен наш Господ и Бог који је нашој нацији уделио овакву победу и славу за какву се у 

ранијим временима никад није чуло. Читав непријатељски логор скупа с артиљеријом и непроцењивим благом 
пао је у наше руке, а непријатељ се налази у потпуном нереду у бегу, покривши лешевима прилазе рововима, сам 

логор и отворено поље. Наши су отели све.... Велики везир ... спасио се на једном коњу, с једним јединим оделом, 

уз губитак свега свога драгоценог блага, чији сам наследник постао ја... 
а) О ком догађају говори текст и које се године он одиграо? ____________________________________ 

    ___________________________________________________, године _________________ 

б) Како се назива рат који је почео овим догађајем? _______________________________________ 

в) Како се назива лига која је створена у току тог рата и које државе су је чиниле? 
_______________________________________________________________________________________________ 

г) Ко је био наследник драгоценог блага (име и презиме)? ___________________________________ 

д) Како се звао краљ Француске у време тог догађаја? _______________________________________ 
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326. Упиши име аутора. 
Српски Грађански законик___________________________Слово (За памјат)- _______________________________ 

327. Која држава је прва укинула феудализам _____________________________________. 

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

    У Конвенту и у ... клубу ... је узео на себе да објашњава и правда терор. ... За његово схватање терора нарочито 
је важан његов говор од 25. децембра 1793, ... Уставна влада има да одржи републику; револуционарна, да је 

оснује. Револуција, то је рат између слободе и њених противника. Револуционарна је влада у ствари ратна влада, 

и стога не може бити везана законом.‖ 
а) О којој личности говори текст (име и презиме)? ____________________________________________ 

б) Како се звао клуб на чијем је челу он био? ________________________________________________ 

в) Какво је државно уређење Француске у време тог његовог говора? ____________________________ 

329. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.  
      ... Heгo за сад нека буде старјешина ..., који је код Турака и онако познат као ајдук; па ако Турска војска одма 

стигне у Србију, и Турци опет обладају, он с ајдуцима нека бјежи у шуму, а ми ћемо изићи пред Турке, и 

бацићемо кривицу на њега и на остале ајдуке, пак ћемо ми послије њему ласно извадити бурунтију* и предати га, 
као ајдука; ако ли се што друкчије окрене, и ово се    протегне, ми ћемо владати и заповједати, народ је нама 

свакојако у рукама.‘... И тако се ... прими старјешинства, и почевши одма господарски судити и заповједати, и 

мјесто пријетње из пиштоља гађати, огласи старјешинство своје по свој Србији. 
а) О ком догађају говори текст? ____________________________________________________________  

б) На који верски празник и које године се одиграо догађај? _________________________, __________  

в) Шта је бурунтија? _____________________________________________________________________  
г) Ко је био владар Француске у време тог догађаја (име и презиме)? ____________________________ 

д) Ко је био црногорски владика у време тог догађаја (име и презиме)?_______________________  

330. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника на линији напиши. 

     ,,... . Ја сам служио и господарио, поповао и војводовао; путовао по народном послу далеке путове и код куће 
мирно седео и у мојој башти воће калемио; војевао сам опасне ратове и уживао благодети општег мира; с цареви-

ма говорио сам слободно, каткад збунио ме је говор простог кмета; гонио сам непријатеље и бежао од њих, живео 

у сваком благу и изобиљу, и опет долазио до сиротиње; имао сам лепе куће и гледао их из шуме спаљене и сру-
шене... . – То је, децо, вечна променљивост судбине, ..; из те променљивости научите: да се не треба у срећи гор-

дити ни у несрећи очајавати.―  

а) име и презиме аутора текста  ____________________________________________________________  

б) назив његовог дела _________________________________ 
в) пун назив установе чији је он био први председник _________________________________________ 

г) годину оснивања те установе ______________ 

д) назив битке у којој је француска флота те године поражена  _________________________________ 

331. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 
„1. Сваки Црногорац и Брђанин једнак је пред судом. 

2. Сваком Црногорцу и Брђанину по наслеђеној и дo сад сачуваној слободи остаје и то од данас и унапред част, 
имуће, живот и слобода његова обезбеђена, нити може иједан Црногорац нити Брђанин нити суд праведноме 

брату Црногорцу и Брђанину у ове светиње дирати...― 

А) Наведи назив документа_____________________________________________ 

Б) Које године је издат овај документ? ___________________________________ 

332. Погледај карту и одговори. 
На карти је приказана Србија након ____________________________ 

(наведи име догађаја). Поред броја упиши име области за које се Србија 
проширила ______ године. 

 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

 
Тада је Србијом владао _________________________________, а Црном 

Гором владао ____________________________________. 

 



ИСТОРИЈА У УЧИОНИЦИ- образовни блог наставника Дамира С. Живковића 

Припремна питања за такмичење у седмом разреду  40 
 

333. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника и одговори на питања.  
„  донесена је одлука да се друштво оснује,. ...Примљена су и правила, која је њихов састављач назвао Основ,... од 

којих је најзначајније било увођење звања председника... 

...речено је даје повод оснивања Друштва „једина љубов и ревност к општему благу‖, а да је намера да се путем 

њега ради на ширењу књижевности и просвете српског народа, другим речима „да се Књиге Србске рукописне на 
свет издају и распрострањавају‖... 

а) О ком друштву говори текст? _____________________________________ 

б) Које године је друштво основано? _____________________________________ 
в) Ко је био први председника друштва (име и презиме)? _____________________________________ 

г) У ком граду је данас седиште тог друштва? _____________________________________ 

д) Како се назива часопис тог друштва? _____________________________________ 
  

334. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника на линији напиши. 

„Велика се дакле Скупштина ... отворила,.. Други дан се и Књаз торжествено заклео, да ће по том уставу [...] и по 

тим законима с народом управљати, а и народ се такођер заклео, све то као свето писмо држати и бранити: ... 
Тако се та револуција без капи крви, на срећу Књаза и на велико добро народа, свршила: ... Слава је ту велика, јер 

братска крв ние за право и истину проливена, ..., што је народ чест свога Господара чувао и сачувао.  

а) град у коме је одржана Скупштина и годину њеног одржавања ___________________ , ________ 
б) назив Устава који је тада донет  ____________________________ 

в) назив револуције у којој братска крв ние за право и истину проливена ____________________________ 

г) име и презиме Књаза који се заклео да ће по том уставу управљати  ____________________________ 
  

335. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника на линији напиши. 

     ...Нарочито се треба известити о Босни и Херцеговини, Црној Гори и Сјеверној Албанији.* У исто време 

нужно је да се тачно познаје и стање Славоније, Хрватске и Далмације а разуме се да у ово спадају народи Срема, 
Баната и Бачке. [...] У кратко да рекнемо: Србија мора настојавати да од зданија турске државе само камен по 

камен оцепљује и прима како би од овог доброг материјала на старом добром темељу старог царства србског опет 

велику нову србску државу саградити и подигнути могла. ... 
а) назив документа о ком говори текст _________________________________ 

б) име и презиме аутора документа   _________________________________ 

в) област коју аутор подразумева под Сјеверном Албанијом _________________________________ 

г) годину доношења документа _________________________________ 
д) назив документа који је у Србији донет исте године _________________________________ 

  

336. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника и одговори на питања. 
Цариградско-грчки патријарх и митрополити станујући овде у мојој царској престоници, представили су у мој 

царски диван потврђену печатима молбу оваквог садржаја: 

Како је већ нестало патријарха ..., то неки у току последње две године -  ... - назначавајући кандидате ... учинише 
од ње извор грамзљивог прихода; а они који су постајали патријарсима стараху се само о својим интересима, 

скупљајући новце од подвлашћеног им народа преко одређене им у бератима таксе....  

а) О којој установи говори текст? _____________________________________ 

б) На који догађај и коју годину се односи текст? _____________________________, _______ 
в) Ко је био владар Хабзбуршке монархије у то време? _____________________________________ 

337. Поред тачних исказа заокружи слово Т а поред нетачних слово Н 

У време револуције 1848/49 године српски кнез је био Михаило Обреновић Т Н 
Јанчићева буна одиграла се исте године кад и битка на Чегру Т Н 

Аустроугарска је на Бечком конгресу добила право да окупира Босну и Херцеговину Т Н 

Српска народна слободоумна странка је основана 1859. године Т Н 

338. На линији испред објашњења напиши појам на који се објашњење односи. 

а) __________________________  владавина незнатне мањине  

б) __________________________  заповедник делија  

в) __________________________  помиловање/опроштај  
г) __________________________  старешина над хиљаду војника  

д) __________________________  феудални земљишни посед насилно претворен у баштину 
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339. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 
 

Полећела два врана гаврана 

са ..., поља широкога, 

а од Шапца, града бијелога, 
крвавијех кљуна до очију 

и крвавих ногу до кољена. 

Прелећеше сву богату Мачву, 

 

а) Која је битка опевана у песми? ______________________________ 

б) Како се звао аутор песме? _______________________________ 

 
в) Које године се одиграла битка? ______________ 

 

340. Поред догађаја напиши годину кад се збио.                                                                                            
а) Хаџи Проданова буна __________ 

б) почетак владавине Чарлса II __________ 

в) Законик Данила I __________ 

г) Темишварски сабор __________ 
д) Устанак Срба у Банату __________ 
 

341. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их редним бројевима ( 1 за најстарији) 
     _____  погибија хајдук Вељка Петровића 

     _____  мир у Букурешту 

     _____  Светоандрејска скупштина  
     _____   прво путовање око Земље  

     _____   Устав САД 


