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1. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„ ... Очински вас дакле позивамо, да оружјем ударите на најжешћег душманина хришћанског имена, а 

вашег гонитеља, и то под нашом заштитом... А напротив, пак, 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...” 

А) Ком народу је позив упућен? __________________________________ 

Б) Ко је најжешћи душманин хришћанског народа? __________________________________ 

В) Како се зове владар који их позива? __________________________________ 

Г) Које године их позива и даје привилегије? __________________________________ 

 

2. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„На темељу тога ми смо одлучили и наредили: 

Члан 3. Сви енглески поданици, без обзира на сталеж и занимање, који ce налазе на подручју наших 

земаља или земаља поседнутих од трупа наших савезника имају бити ратни заробљеници...“ 

А) Део које наредбе је наведени члан? __________________________________ 

Б) С којим циљем је наредба донета?________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

В) Како се зове владар који је донео наредбу? __________________________________ 

Г) Ко је у време доношења наредбе био владика (име и презиме) у Црној Гори? 

__________________________________ 

 

3. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

„У Конвенту и у јакобинском клубу... је узео на себе да објашњава и правда терор. Том апологијом 

начинио је од терора своју личну ствар. За његово схватање терора нарочито је важан његов говор од 

25. децембра 1793, у коме он повлачи разлику између уставне владе и револуционарне. 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) Име и презиме личности на чији говор се односи текст______________________________________ 

Б) Државно уређење Француске у време тог говора.____________________________________________ 

В) Државно уређење Немачке у време тог говора.____________________________________________ 

 

4. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

„Све остале власти морају бити са изборним представницима. 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.“ 

А) Тачан назив документа на који се документ односи; држава и година документа. 

______________________________________, _________________________, __________ 

Б) Од чега зависи бирачко право по том документу?___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

В) На које две класе по том документу су подељени грађани? __________________________________ 

 

5. На линији поред појма напиши објашњење. 
Ђумрук-________________________________________________________________________________ 

Ћаја (ћехаја) -____________________________________________________________________________ 

мирија-_________________________________________________________________________________ 
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6. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

После одласка Петрова на два дана ударе они и пешак и коњик и топ на првиј србској шанац на 

Чегару, но Срби ce у том шанцу одбранише. 

А) На коју битку се односи наведени текст? __________________________________ 

Б) Које године се она одиграла?_____________________________. 

В) Како се презива Петар? __________________________________ 

Г) Ко су „они“? __________________________________. 

Д) Против које европске државе су још „они“ ратовали у време ове битке? _______________________. 

 

7. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

,,Бурна времена новије српске прошлости била су тесно скопчана са мојим животом; и као што су она 

променљива била, тако је и мој живот био променљив. Ја сам служио и господарио, поповао и 

војводовао; путовао по народном послу далеке путове...“ 

А) Тачан назив дела и аутора дела из кога је наведени текст. 

______________________________________, _________________________ 

Б) Пун назив органа чији је аутор дела био први председник. 

______________________________________________________________________________________ 

В) Година оснивања органа чији је он био први председник.  __________________________________ 

 

8. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

,,Истина да Срби и Турци тада никаки уговора о миру нису писали, али... после с пашом уговори ово: 

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... - Тако Срби поделе владу и господство с Турцима. Паша остане господар у градовима над 

Турцима и над муслиманима, а Милош у земљи над народом и над кнезовима.“ 

А) Наведи личности које су се договарале. _____________________ ____________________________ 

Б) Наведи годину договора._______________________ 

В) Шта је дација? _______________________________________________________________________ 

Г) назив поделе владе и госпоства између Срба и Турака. _____________________________________ 

 

9. Пажљиво погледај слику и на линији напиши. 

А) титулу, име и презиме личности са слике. 

________________, ____________________________________________ 

Б) године владавине ______-______ 

В) годину доношења Устава по коме влада. _________ 

Г) назив тела које је ограничавало његову власт.  

_______________________________ 

Д) назив руско-турског рата који је вођен у време његове владавине. 

_______________________________ 

 

10. Хронолошки поређај догађаје (1 за најстарији догађај) 

_______ абдикација Милоша Обреновића 

_______ крај владавине Чарлса I 

_______ оснивање Свете алијансе 

_______ Благовештенски сабор 

_______ битка код Лајпцига 
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11. Поред тачног исказа заокружи слово Т, а поред нетачног Н. 

У време Бечког конгреса српски кнез је био Милош Обреновић    Т Н 

Хаџи Проданова буна одиграла се исте године кад и битка код Ватерлоа   Т Н 

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

У Црној Гори гувернадурство је укинуто 1732.       Т Н 

 

12. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

„За ову цјел треба пре свега оштроумне... верне људе као испитатеље стања ових народа и земаља 

послати и ово би морали после свог повратка тачно писмено известије о ствари дати. Нарочито се 

треба известити о Босни и Херцеговини, Црној Гори и Сјеверној Албанији...  

У кратко да рекнемо: Србија мора настојавати да од зданија... 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 програма на који се односи текст __________________________________ 

Б) годину доношења програма _______________ 

В) име и презиме аутора програма __________________________________ 

Г) шта аутор подразумева под Сјеверном Албанијом? __________________________________. 

Д) Од које државе Србија отцепљује „камен по камен“? _______________________. 

 

 

13. Пажљиво погледај слику и одговори на питања.  
А) назив установе са слике 

______________________________________ 

Б) годину оснивања установе ________ 

В) име и презиме првог председника установе 

________________________________________ 

Г) пун назив правног дела чији је он аутор.  

_______________________________ 

 

 

14. На линији напиши. 

А) године трајања Првог светског рата ____________- ____________ 

Б) Формални повод за рат и тачан датум повода. ____________________________________________  

В) Четири царства која су нестала после Првог светског рата.__________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 

15. Допуни реченице тачним исказима. 

Врховни командант српске војске у Првом светском рату био је: ____________________ 

______________________________ (титула, име и презиме), а начелник генералштаба српске војске 

био је ____________________ ______________________________ (чин, име и презиме). 

За заслуге у биткама 1914. године два генерала српске војске добила су чин војводе. Наведи 

назив битке, име и презиме војводе. 

За заслуге у ______________ бици у чин војводе унапређен је ________________________________. 

За заслуге у ______________ бици у чин војводе унапређен је ________________________________. 
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~ К Љ У Ч ~ 

1.  

А) Србима 

Б) Турско или Османско царство 

В) Леополд I 

Г) 1690. 

1 

4 
1 

1 

1 

2.  

А) Декрет о континенталној блокади 

Б) да се уништи Енглеска или изолује или сломи њена економска моћ 

В) Наполеон I Бонапарта 

Г) Петар I Петровић Његош 

1 

4 
1 

1 

1 

3.  
А) Максимилијан Робеспјер 

Б) република 

В) монархија или царство 

1 

3 1 

1 

4.  
А) Устав, Француска, 1791. 

Б) Од плаћања пореза 

В) активне и пасивне 

1/0 

3 1 

1 

5.  
царина 

заступник или представник 

државна каса или државно имање 

1 

3 1 

1 

6.  

А) Чегарска битка; Б) 1809. 

В) Добрњац 

Г) Турци 

Д) Русије 

1+1 

5 
1 

1 

1 

7.  
А) Мемоари, прота Матеја Ненадовић 

Б) Правитељствујушчи совјет 

В) 1805. 

1 

3 1 

1 

8.  

А) Милош Обреновић и Марашли Али-паша 

Б) 1815. 

В) порез 

Г) двовлашће 

1/0 

4 
1 

1 

1 

9.  

А) кнез, Александар Карађорђевић 

Б) 1842-1858 

В) 1838. 

Г) (Државни) савет 

Д) Кримски рат 

1/0 

5 

1 

1 

1 

1 

10.  4,1,3,5,2 3/0 3 

11.  Н, Н, Т, Н           1+1+1+1 4 

12.  

А) Начертаније, Б) 1844. 

В) Илија Гарашанин 

Г) Стара Србија 

Д) Турске 

1+1 

5 
1 

1 

1 

13.  

А) Матица српска 

Б) 1826. 

В) Јован Хаџић 

Г) Српски грађански законик 

1 

4 
1 

1 

1 

14.  
А) 1914-1918 

Б) Сарајевски атентат, 28. јун 1914.  

В) Османско, Аустроугарско, Руско и Немачко царство 

1/0 

3 1/0 

1/0 

15.  

Регент, Александар Карађорђевић 

Војвода, Радомир Путник 

Церска битка, (генерал) Степа Степановић 

Колубарска битка, (генерал) Живојин Мишић 

1/0 

4 
1/0 

1/0 

1/0 
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