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ПИТАЊА НА ОСНОВУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА И ФОТОГРАФИЈА 

1. 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 _______ 

2. 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- _________________________________________________________ 

3. 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? _______________________________________ 

4. 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. __________-_________ Ко је описао ово путовање? _________________________________ 
В) Из које државе је вођа догађаја?_______________________________ 

Г) Која држава је организовала догађаја? ________________________ 

Д) Циљ догађаја је био ________________________________________________________________________. 

5. 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? ______________________________________________________________________. 

6. Пажљиво прочитајте наведени одломак, а затим одговорити на постављена питања. 
„...Четвртак 11. октобра (1492.). Пловило се ка југозападу по мору које је било најнепогодније на читавом 

досадашњем путу. Примећени су албатроси, а једна зелена птица дошла је сасвим близу брода. Посада са „Пинте“ 

видела је трску, штап и једну дашчицу. Људи са „Ниње“ су видели друге знаке копна, међу осталим опазили су једну 
гранчицу са цветовима ружа...“ 

а) Наведите име и презиме морепловца на чије се путовање односи текст.____________________________________. 

б) Како се звало острво на које је овај морепловац ступио 12. октобра?_______________________________________. 
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7. 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? 
________________________________________ 

 
8. 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 и ко је писац ових редова?___________________________________________________ 
Б) Које године су Турци заузели тај град? __________ 

В) Име и презиме освајача и династија?_______________________________ 

Г) Шта је караван-сарај? ________________________ 

д) Шта је безистан? ________________________ 

9. 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)?  _________________________________ 

10. 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?_____________________________________________________ 

11. 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? _____________________________________________ 

12. 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? ________________________ 
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13. 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? ___________________________________ 

14. 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? _________________________________ 

д) Како се назива место које су Срби прво населили током својих сеоба? _______________________________ 

ђ) Који аустријски цар и када је издао Србима први привилегије? (наведи назив документа) 
______________________________________________________________________________________________ 

15. 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._________________________________ 

16. 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? _____________________________________ 

17. 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 и које године је за то 
проглашена? __________________________ 
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18. Прочитај и одговори на питања. 
Народна Скупштина бејаше се заклела да се не разилази, док не напише устав. Она је на том послу радила две 

године...а краљ се закле, да ће га поштовати. 

Устав... дело је странке која је произвела Револуцију; његови творци ... су узимали као правило ону теорију о подели 

власти, коју је Монтескије увео у обичај... Постављено је дакле оно основно начело да „највиша власт припада 
народу―.  

 
19. Прочитај и одговори на питања. 

„Део 1. - Сва установљена овде овлашћења законодавној власти припадају ..., који се састоји из Сената и 

Представничког дома... 

...He може бити представник (посланик) онај који није достигао... година старости... 
Члан II, раздео 1. - Извршну власт врши ... Изборни кворум за ту сврху сачињава две трећине држава‖. 

а) Из ког документа су ови наводи? ________________________________________________________________ 

б) Које године je донет документ? _______________ 
в) Колико година је требало неко да буде стар како би стекао политичка права за посланика? ____________________ 

г) Која институција врши законодавну власт? ____________________ 

д) Која институција врши извршну власт? ____________________ 

20. 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? ______________________________________  

21. 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 )? ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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? ____________________ 

22. 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)_______________________________________ 

23. 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? ______________________________________  

24. 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? ____________________________ 
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25. 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 ______________________________________ 

26. 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? 

__________________________________ 

 

27. 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? __________________________________ 

 

28. 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.____________________________________________ 

 

29. 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- ______________________________ 
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30. 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 ________________ 

 

31. 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 ____________________________________________________ 

 

32. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.  
„Било је то почетком августа ... када су се огледале те две војске. У ноћ пред битку послао је ... своје коњанике у 

оближњу шуму да при првом пуцњу, али не раније, ударе на непријатеља с леђа. ...У зору се сераскер подигао са 
свом својом силом из табора. ...Само је храбри ..., и сувише смело гонећи Турке, тешко рањен. ... Ту је Милош од 

Поцерја задобио ..., најсјајнији знак победе; ослободио је војску и вратио је кући.‖ 

а) На коју битку се текст односи и када је она вођена? __________________________________________ 

б) Ко је предводио српску војску? __________________ 
в) Ко је сераскер који се наводи у тексту? ______________________________ 

г) Шта је по тексту био најсјајнији знак победе?___________________________________________________________ 

д) Који српски војсковођа је рањен у бици?___________________________________________________ 
 

33. 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)?_______________________ 

 

34. 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? ______________ 
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35. 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 пристану 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 ..., 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? ______________________________________ 

г) Коме је старешина пружио барјак? ____________________________________________________ 
 

36. 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 царевима говорио 

сам слободно, каткад збунио ме је говор простог кмета; гонио сам непријатеље и бежао од њих, живео у сваком бла-

гу и изобиљу, и опет долазио до сиротиње; имао сам лепе куће и гледао их из шуме спаљене и срушене... . – То је, 

децо, вечна променљивост судбине, ..; из те променљивости научите: да се не треба у срећи гордити 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  _________________________________ 

 

37. 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? ______________________________________ 

 

38. Прочитај и одговори на питања. 
„...Нити иде, нити ће ти доћи,     А) На кога се односе ови стихови?  

Нит се надај, нити га погледај,    ______________________________________ 

Рани сина па шаљи на војску:      Б) На коју битку се односе ови стихови? 

Србија се умирит не може!―      _________________________________ 
 

39. 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? _________________ 
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40. 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)? __________________________________________ 

 
41. 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? _____________________________ 
    _____________________________________________________________ 

 

42. 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)? __________________________________________ 

 

43. 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―? _______________________. 
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44. 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. _____________________________________ 

 

45. 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.  __________________________________ 
 

46. 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? _______________________. 

47. 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? __________________________________ 

48. 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? _________________________________  

49. 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? ______________________________________  

50. Прочитај и одговори на питања. 

„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 и титула)? ____________________________________ 

Б) Ко су перјаници? _________________________ 

В) Који је Обреновић у његово време напустио престо? _____________________________ 
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51. 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  ____________________________ 

52. 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 _________________________________ 

53. 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?________________________________________________ 

54. 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? _________________________________  

55. 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? ___________________________________
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56. 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? _____________________________________ 
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57. 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 ____________________________________. 

 

 

 

 

58. Пажљиво погледај карту и на линији поред 

броја напиши назив/место битке из Другог српског 

устанка 
 

1._____________________ 
2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

 

 

 

 

 

59. 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 _____________________________. 
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60. 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)  

 
_________________________________________ 

 

61. 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? 
______________________. 

 

62. Пажљиво погледај слике и на линијама испод слике напиши: 
1. назив дворца 2. град у коме се налази 3. државу у којој се налази 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

63. 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? __________________________ 
 

 

 
 

 

 

1._________________________ 1._________________________ 1._________________________ 

2._________________________ 2._________________________ 2._________________________ 

3. _________________________ 3. _________________________ 3. _________________________ 
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64. Пажљиво 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._________________________ 

 

65. 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? 

_________________________________ 
 

 

66. 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.____________________ 
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67. 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? 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

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

 

 

а) Како се зове слика? _________________________________________ 
    __________________________________________________________  

 

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

в) Које националности је био аутор слике? _____________________ 

 

г) Како се назива покрет коме припада слика? ____________________ 
    __________________________________________________________ 

 

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

69. 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? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

70. 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 ___________________________ 

  

 

2 
3 4 
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71. Одговори на питања у вези са сликом. 

 

А) Који догађај је приказан на слици? 

________________________________________________________ 

Б) У ком граду се одиграо овај догађај? 

___________________________ 

В) Наведите тачан датум догађаја.________________ 

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

г) Наведите владаре следећих држава у време овог догађаја: 

у Пруској-______________________________,  

у Русији-______________________________,  

у Француској-_____________________________. 

72. 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? 
______________________________________________________ 

73. Одговорите на питања у вези са сликом. 

а) Који догађај је приказан на слици?  

_________________________________________________ 

б) У ком граду, и које године, се одиграо овај догађај? 

_________________________________________________ 

в) Које године је ова држава добила први устав? 

_________________________________________________ 

г) Ко је био владар Хабзбуршке монархије у време догађаја са слике? 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

74. Пажљиво погледајте слику и на линији напишите: 

а) име и презиме личности са слике 

______________________________________________________ 

б) највишу државну функцију коју је обављао 

______________________________________________________ 

в) земље у којима је ту функцију обављао  

______________________________________________________ 

г) државно уређење Француске у време битке код Седана 

______________________________________________________ 
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75. Пажљиво погледајте карту и одговори на питања.        

 

а) Који историјски догађај је приказан на карти?  

__________________________________ 

б)  Током ког рата се наведени догађај десио? 

__________________________________ 

в) Наведите назив савеза, и његове чланице, који је ратовао 

против Турске. 

__________________________________ 

__________________________________ 

г) Који владар је тада био на челу Француске?  

__________________________________  

д) Који владар је тада био на челу Енглеске?  

__________________________________ 

 

 

 

76. Пажљиво погледај карту Наполеонових освајања. 

На линији поред броја напишите назив битке и годину одигравања. 

 
1. _________________________________________________, _________ године 

2. _________________________________________________, _________ године 

3. _________________________________________________, _________ године 

4. _________________________________________________, _________ године 

5. _______________________________________________, _________ године 
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77. Пажљиво прочитај одломак историјског извора и одговори на питања: 
―... први Европљанин и први хришћанин, који је препловивши један огроман океан нашега света, у исто време гледао 

и други, онај још непознати. Лагано док му је срце лупало, прожет значајем тог тренутка, пење се он држећи у левој 

руци заставу, а у десној мач, усамљена силуета усред огромног хоризонта. Полако се пење, без журбе, јер је прво 

дело већ учињено....‖ 
 

а) Која историјска личност је описана у тексту?____________________________________ 

б) По ком открићу се памти описана личност?______________________________ 

78. Пажљиво прочитај одломак историјског извора и одговори на питања. 

„...наш сербски патријарх господин Арсениј Јованович с митрополити рашким, нишким и ужичким под цесарскога 
величества державу од турскаго зла, живот свободше, прибеже, ...не само што ползи никаквије не придоби, но и наш 

сербскиј род чрез злое управљеније турскому мечному посеченију, робству и конечном именији разграбљенију 

предаде, јако једва која душа спасе сја от погибељи.― 
 

а) О ком догађају говори текст?______________________________________________________ 
б) Када је био рат када се овај догађај догодио? ________________________________________ 

79. Пажљиво погледај карту ратовања Првог српског устанка. 

На линији поред броја напишите назив битке и годину одигравања. 

 
1. __________________________, _________ године; 2. __________________________, _________ године 

3. __________________________, _________ године; 4. __________________________, _________ године 

5. __________________________, _________ године 

80. Пажљиво погледајте слику и на линији напишите: 

а) име и презиме личности са слике_________________________________ 

б) највишу државну функцију коју је обављао 

______________________________________________________ 

в) земље у којима је ту функцију обављао  

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

2. државу у којој је владао и године владавине 

3. највишу титулу/звање коју је носио 

 

  

 

1.__________________ 

2. __________________ 

3.__________________ 

1.____________________ 

2. ___________________ 

3.____________________ 

1.____________________ 

2. ___________________ 

3.____________________ 

1.____________________ 

2. ___________________ 

3.____________________ 
 

82. Испод фотографије упиши назив институције и место. 

 
 

________________________________________________ 
 

 
 

________________________________________________ 

 
 

________________________________________________ 

 
 

________________________________________________ 
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83. Одговорите на питања у вези са сликом. 

 а) назив догађаја са слике 

_____________________________________________ 

место и годину одигравања догађаја 

_______________________________,  _____________ 

б) име и презиме изабраног патријарха 

______________________________________________ 

    име и презиме изабраног војводе 

 _____________________________________________ 

в) име и презиме српског кнеза у време догађаја 

    _________________________________________ 

 

84. Пажљиво погледај слику и одговори на питања. 
 

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

_____________________________________________________ 

 
б) Које је године документ донет? _______________ 

 

в) У ком граду је документ донет? _______________ 
 

г) Ко је био владар Хабзбуршке монархије у време њеног доношења? 

___________________________ 

в) На линијама напиши шта је прокламовано документом. 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

85. У нему карту уцртај тачку и поред ње напиши називе градова/тврђава које је Србија добила 1867. 

 
 

86. 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. 

_______________________________ 
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87. Пажљиво погледајте карту и на линијама упиши имена беглербеглука у којима су живели Срби. 

 

1. __________________________________________ 

 

2. __________________________________________ 

 

3. __________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

88. Пажљиво погледајте карту и на линијама упиши имена верских центара Срба. 

  

1. __________________________________________ 

 

2. __________________________________________ 

 

3. __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


