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ОКРУЖНА ТАКМЗЧЕЊА  
ЗА сЕДМЗ РАЗРЕД 2007-2015. 

 

2007. 

1. Бројевима од 1 до 5 одреди хронолошки редослед догађаја везаних за Наполеона Бонапарту. 
 

______доживотни конзул 

______победио Енглезе код Тулона 

______ушао у Беч 

______водио битку код Лајпцига 

______крунисан за цара 
 

2. Највећа тековина конзулства позната је под именом Наполеонов закон. 
Како се звао тај закон?____________________________________  
 

3. Допуни реченице тачним исказом. 
а) У револуцији 1848/49. у Француској је проглашена Друга република. Постојала је до ______године, када 

је дотадашњи председник републике прогласио се за цара под именом __________________________. 

б) Револуција у Угарској угушена је после пораза Мађара код места ____________________. Аустријској 

војсци помогла је војска државе ____________________. 

в) Године 1831. Основано је тајно друштво које се истакло уједињењу Италије. Друштво је познато под 

именом ________________________. Оснивач овог друштва био је __________________________. 
 

4. На линији напиши годину када је укинут феудализам у наведеним државама. 
Француска ____________  Аустрија ____________  Русија ____________  

Србија ____________   Немачке државе ____________ 
 

5. Средином XIX века радници су постали организована класа. Одговори на питања. 
а) Под којим називом је познато дело у коме су исказане тежње радничке класе? _____________________ 

б) Како су се звали раднички лидери? __________________________________________________________ 
 

6. Наведи два значајна догађаја из периода Српске револуције који су везани за верски празник 

Сретење господње. 
________________________________________ , ________________________________________ 
 

7. Одговори на питање. 
Где се и које године одиграла прва битка између устаника и султанове војске у Првом српском устанку? 

____________________________________  
 

8. На линији напиши по хијерархијском реду установе цивилне власти у Устаничкој Србији које 

недостају. 
1. Вижд  

2. ____________________________________  

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________  

5. ____________________________________ 

6. ____________________________________ 

7. Народ  
 

9. Линијама повежи личности и одговарајуће догађаје 

Кулин капетан   оснивањее Велике школе 

Алекса Ненадовић  бој на Чокешини 

Иван Југовић   битка на Мишару 

Хаџи Мустафа-паша  Сеча кнезова 

Браћа Недић   дахијска управа 



Окружнa такмичењa из историје- 7. разред | nastavnikdamir.wordpress.com 

 

2 

 

10. Одговори на питање. 
Које области се подразумевају под појмом Стара Србија? ____________________________________  
 

11. На линији поред имена и презимена војног старешине Другог српског устанка напиши место где се 

одиграла битка у којој је погинуо. 
 

а) Милић Дринчић____________________________________ 

б) Танаско Рајић____________________________________ 

в) Сима Ненадовић____________________________________ 
 

12. Одговори на питање. 
Наведи три темељна документа о аутономији Србије за која се изборио Милош Обреновић? 

____________________________________________________________________________________________  
 

13. Заокружи слово испред три тачна одговора. 
Последице Српске револуције су: 

а) Учвршћивање турске власти у Србији 

б) Укидање турског феудализма 

в) Признање независности Србије 

г) Стицање аутономије 

д) Територијално проширење Србије 
 

14. На линији поред објашњења појма напиши његов назив. 
а) Старешина спахија-_________________________ 

б) Добровољачки одреди Срба у Аустријско-турском рату крајем XVIII века-_________________________ 

в) Помиловање, опроштај за учешће у рату-_________________________ 

г) Средњовековни верски обред који се вршио приликом крунисања владара-_________________________ 

д) Попечитељ-_________________________ 

е) Сребрни новац који се користио у Србији и Турској-_________________________ 
 

15. Бројевима од 1 до 5 одреди хронолошки редослед догађаја. 
______бој на Засавици 

______убиство Карађорђа 

______битка код Кнића 

______буна Милоја Ђака 

______битка на Варварину 

 

 

 

2008. 
 

1. Пажљиво прочитај и одговори: 

 Једно од најважнијих открића у историји цивилизације је откриће штампарије.    

а) Ко је заслужан за откриће штампе? ____________________________ 

б) У ком граду је била прва штампарија? _________________________ 

в) Како су се звале прве штампане књиге код Срба? _____________________ и __________________ 

г) Где су штампане прве српске књиге? _______________________________________________ 
  

2. На линији уз најпознатију грађевину ренесансе напиши град у коме се налази: 

а) Вавел _____________________________ 

б) Палацо Строци _________________________ 

в) Црква Св. Петра   ________________________ 

г) Кремљ __________________________ 
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3. После пораза Наполеона Бонапарте, основана је Света алијанса. Одговори: 

а) Које земље су сачињавале Свету алијансу 1815.г.? _______________________,   

    ___________________________________ и _______________________________________ 

б) Наведи имена твораца политичког система Свете алијансе. __________________________________   

     _____________________________________________________ 

в) Шта је био циљ Свете алијансе? ________________________________________________________ 

    ______________________________________ 

г) Како се назива таква политика? _____________________________________       
  

4. Турци су угушили први српски устанак 1813.г. Одговори: 

Ко су те године били владари? 

а) Турске __________________________________ 

б) Русије ________________________________ 

в) Француске__________________________________ 
  

5. Историјске личности углавном памтимо по очевима.  

У овом задатку поред  имена великана српске историје напиши име  њихове мајке. 

а) Вожд Карађорђе______________________________ 

б) Кнез Милош  Обреновић _____________________________ 

в) Кнез Михаило Обреновић ___________________________________ 

г) Кнез Александар  Карађорђевић____________________________________ 
  

6. Одговори: 

а) Који је верски празник био први државни празник Кнежевине Србије? __________________________ 

б) Који је верски празник данас дан државности Републике Србије? _________________________ 

в) Који је датум национални државни празник Француза? _____________________ 

г) На који верски празник је подигнут Други српски устанак? ___________________________ 
  

7. Кнежевина Србија је до Берлинског конгреса 1878.г. имала три устава.  

    По хронолошком   редоследу наведи њихове називе и године доношења. 

1. _________________________________________,                    __________________г. 

2. _________________________________________,                    __________________г. 

3. _________________________________________,                    __________________г. 
  

8. Повежи битку са јунаком  који је њој погинуо. 

____ Љубић                               1. Милић Дринчић  

____ Чегар                                 2. Вељко Петровић   

____ Дубаљ                               3. Арсеније Ломо  

____ Рудник                              4. Стеван Синђелић   

____ Неготин                            5. Танаско Рајић  
  

9. Бројевима од 1 до 5 поређај по хронолошком редоследу  догађаје. 

       ______   Ђакова буна 

       ______   Хаџи Проданова буна 

       ______   Убиство Карађорђа 

       ______   Бородинска битка 

       ______   Букурешки мир 
  

10. Заокружи  ДА  ако је тврдња тачна, а  НЕ  ако је нетачна. 
           

Тома Вучић је имао титули војводе.                                                  ДА         НЕ 

Јеврем Обреновић је познати уставобранитељ.                                ДА         НЕ 

Велику школу је основао прота Матеја Ненадовић                          ДА        НЕ 

Букурешки мир је био пре Бородинске битке.                                  ДА         НЕ 

Наполеон је живео дуже од Карађорђа.                                             ДА         НЕ 

Први министар просвете у Срији је Вук Караџић.                           ДА         НЕ 
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11. 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?  __________________________________    
 

12. Хабзбуршка монархија је била више национална држава.  

     Наведи народе који су поред Словена живели у њој. 

     ___________________________________,   ________________________________,    

    ____________________________________, ________________________________. 
  

13. 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 
  

14. Бројевима од 1 до 4 наведене догађаје поређај по хронолошком редоследу. 

         ____      посета кнеза Милоша Цариграду 

         ____      Милетина буна 

         ____      Укидање феудализма у Србији 

         ____      Сретењски устав 
         

15. Напиши име аутора наведеног дела: 

      а) Царство Словена________________________________________ 

      б) Расправа о наукама и уметности___________________________ 

      в) Млада Европа___________________________________________ 

      г) Есеј о деспотизму_______________________________________ 

 

2009. 
 

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

б) Слика „Сикстинска Мадона― - _________________________________________ . 

в) Дело „Краљ Лир―- ____________________________________________ .    

г) Дело „Похвала глупости―- _________________________________________ . 
 

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

3. 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  
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4. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ. 
 а) „...човек је по природи добар и слободан, али су га искварили лоши системи владавине― писао је у 

прослављеном делу _____________________________________________________________  

(назив дела)  француски филозоф-просветитељ и књижевник _________________________.   

б) Француску Енциклопедију науке, уметности и занатства, одштампане у  35 томова, уређивали су 

математичар  ___________________  и филозоф __________________ . 
 

5. Поред догађаја напиши године трајања. 
а) Српска револуција- од _______ до _________ године 

б) Први српски устанак- од ________ до _______ године 

в) Бечки конгрес- од _______ до ________ године 

г) Грађански рат у Америци- од ________ до _______ године 
 

6. 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? ______________ 
 

7. Бројевима од 1 до 5 поређај по хронолошком редоследу догађања (почев од најстаријег). 
         ___ Карпошев устанак        

         ___ битка код Лепанта                                                     

         ___ Српски статути   

         ___ Оснивање Босанског Пашалука   

         ___ Васко да Гама стиже до обала Индије                     
 

8. 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- _________________________ 
 

9. 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 
 

10. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н. 
У Хабзбуршкој монархији Словени су били најбројније становништво. Т Н 

После уједињења Италије папа је остао у Ватикану  и ојачао световну власт. Т Н 

У револуцији 1848. године генерал Виндишгрец бомбардовао је Варшаву и завео војну диктатуру. Т Н 

Источно питање је завршено проглашењем Турске за Републику. Т Н 
Аустро-Угарском нагодбом Хабзбуршка монархија је подељена на две самосталне и равноправне државе. Т Н 
 

11. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ и одговори на постављена питања. 
На територији Београдског пашалука, вођен је последњи аустријско-турски рат познат у српском народу под 

називом _______________________________________, по српском старешини (име и презиме) 

_________________________________. 

а) Којих година  је рат вођен?  од___________ до ___________ године 

б) Како се зове мир којим је завршен рат? _______________________________ 

в) Шта су тим миром Срби добили? __________________________________ 
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12. 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)   
 

13. Од наведених догађаја на линији испиши она три која су се десила у време трајања Првог 

српског устанака. 
 а) битка на Варварину              б) бој на Засавици          в) погубљење Хаџи Рувима 

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

_______________________________________________________________________________________________ 
 

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

а) Која битка је била прва победа устаника? __________________________   

б) Ко је предвидио Турке  у тој бици? _______________________  

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

15. На линијама поред имена познатих жена напиши имена њихових познатих мужева. 
а) Жозефина Боарне- __________________________________  

б) Јелена Јовановић- ___________________________________ 

в) Рокселана- _________________________________________ 

г) Марија Антоанета- __________________________________  

 

 

 

2010. 
1. 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 _________________     

в) Како се зове најмања управна област у турском царству? __________________ 
  

2. Попуни табелу тачним подацима.   

ред. земља владар династија год. владавине владара 

1.    Бурбона  1643-1715 

2.  Јосиф II   

3. Русија   1696-1725 
 

3. 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)?  _______________________________  
 

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

учесници- __________________________- _________________________________________ 

б) 1856.годину – назив рата-____________________________________________   

учесници-_______________________________ -___________________________________  
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5. Од наведених личности на линији напиши оне који су  из датих земаља. 
Шарл Монтескије,    Џорџ Стивенсон,    Камило Кавур,    Албрехт Дирер,   Рафаел Санти 

а) Немачка ____________________________ б) Енглеска _____________________________ 

в)  Француска __________________________________________________  
                            

6. 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   
 

7. Одговори на питања:                                                              

а) На које верске празнике  су Срби подигли Први и Други устанка?  

    _____________________ и _____________________ 

б) У којим биткама су Срби однели победе у 1806. години?___________________________ 

в) Које године су Срби потпуно ослободили Београд? ______________ 
 

8. Допуни реченице тако да искази буду тачни.    

Заједничко ратовање Срба и Руса престало је 1812.године јер је Русију напао _________. Мир између Русије и 

Турске је склопљен у ___________________(град). Миром је Србима обећана  _________________________.   
 

9. 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)? ____________________ 
 

10. Повежи имена личности са догађајима уписујући на линији испред имена број под  којим је 

догађај. 
      

      ____ 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 
 

11. 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 округа Т      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 
 

12. 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 
                          

13. 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- _________   
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14. 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)? ___________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________. 
  

15. 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- ______________________________   

д) Политичко тело које замењује владара у вршењу дужности је-______________________ 

 

2011. 
 

1. Поред дела упишите име и презиме аутора. 

„Тајна вечера― _______________________________________ 

„Хамлет― _______________________________________ 

„Давид― _______________________________________ 

„Похвала лудости― _______________________________________ 

2. 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? 

________________________________________ 

 

3. 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?_____________________________________________________ 
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4. Пажљиво погледај карту Наполеонових освајања. На цртицама поред броја упиши место и годину 

битке. 
 

 

 

1. битка ________________________ 

година ________________________ 

 

2. битка ________________________ 

година ________________________ 

 

3. битка ________________________ 

година ________________________ 

 

4. битка ________________________ 

година ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 

_____ турско освајање Београда 

_____ „Бостонска чајанка― 

_____ Берлински конгрес 

_____ битка на Љубићу 

_____ Сабор у Аугзбургу 
 

6. Пажљиво прочитај текст и 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 _______________________________ 
 

7. Уз име владара напиши државу у којој је владао.  

а) Чарлс II - ______________________________________  

б) Абрахам Линколн- _________________________________________ 

в) Иван IV Грозни - ____________________________________  

г) Вилхелм I - ______________________________________ 
 

8. Наведи два значајна догађаја из периода Српске револуције који су везани за верски празник 

Сретење господње и године када су се одиграли. 

_____________________________________,________ , _______________________________________,________ 
 

9. Објасни појмове! 

дахије________________________________________________________________________________________ 

беглербеглук__________________________________________________________________________________ 

хатишериф____________________________________________________________________________________ 

амнестија_____________________________________________________________________________________ 
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10. Од понуђених земаља на линији напиши ону која је прва укинула феудализам.  
Србија  Русија  Турска  Француска  Хабзбуршка монархија 

_____________________________________. 
 

11. Пажљиво погледај слику и одговори! 
 

а) Како гласи назив слике? _____________________ 

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

_________________________ 

в) На који православни верски празник се одиграо догађај са 

слике? _____________________________ 

г) Које године се одиграо догађај са слике? ____________ 

д) Која личност држи барјак на слици у својим рукама? 

_____________________________________ 

е) У којој бици је Наполеон поражен те године? 

_________________________________ 
 

12. Пажљиво прочитај текст 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) Коју је титулу носио? ______________________________ 

в) Ко су перјаници? _________________________ 

г) Који је Обреновић у његово време напустио престо? _____________________________ 

д) Које је његово најпознатије дело (спев)?______________________________________ 
 

13. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

У време владавине Уставобранитеља у Србији вођен је Кримски рат. 
 

а) Између којих земаља је започео рат? _________________и_____________________  

б) Које су се земље укључиле у рат? _________________,  _________________и_____________________ 

в) У ком граду је одржана мировна конференција којом је завршен рат?____________________________  

г) Напиши име и презиме српског кнеза који влада у време овог рата ______________________________ 
 

14. Допуни реченицу. 

На Берлинском конгресу независност су добиле:  

____________________________,  ____________________________ и____________________________ 
 

15. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није. 
 

Америго Веспучи је први стигао до најјужније тачке афричког континента Т Н 

Друга француска република је проглашена у време Револуције 1848/49 Т Н 

У Првом српском устанку Срби су победили на Дубљу, Палежу и Делиграду. Т Н 

Војна крајина је одбрамбени појас од Турака Т Н 

Декларација о независности је донета у време Грађанског рата у САД Т Н 
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2012. 
 

1. 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 догађај? ________________________ 

д) Циљ догађаја је био ________________________________________________________________________. 
 

2. Пажљиво погледај слике и на линијама испод слике напиши: 

1. назив слике 2. Име и презиме аутора  

   
1._________________________ 1._________________________ 1._________________________ 

2._________________________ 2._________________________ 2._________________________ 
 

3. 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._________________________ 
 

4. Поред догађаја напиши годину када се догодио: 
 

Мир у Аугзбургу-_________ 

Друга велика сеоба Срба-_________ 

Санстефански мир-_________ 

Декларација о правима човека и грађанина-_________ 
 

5. Поред појма напиши његово објашњење: 
 

Порта-_________________________________________________________________________________________ 

Попечитељ-____________________________________________________________________________________ 

Беглербеглук/пашалук/ејалет-_____________________________________________________________________ 
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6. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

„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―.  
 

а) Државу у којој је донет Устав о коме говори текст._______________________________ 

б) Годину доношења тог Устава_________________ 

в) Догађај у време кога је донет овај Устав________________________________________ 

г) Име краља који се заклео да ће поштовати Устав_________________________________ 

д) Династију из које је тај краљ__________________________________________________ 
 

7. Уз име личности напиши државу и највише звање/титулу коју је у њој имао. 
а) Александар I-__________________________,_______________ 

б) Абрахам Линколн-__________________________,_______________ 

в) Чарлс II-__________________________,_______________ 

г) Јосиф II -__________________________,_______________ 
 

8. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их редним бројевима (1 за најстарији). 
_____Наполеонов кодекс/ Грађански законик 

_____Декларација о независности САД 

_____Законик Данила I 

_____Грађански законик у Србији 
 

9. Пажљиво погледај карту Првог српског устанка. 

На линији поред броја упиши назив битке и годину одигравања. 

 

1. _______________________,____________ 

2. _______________________,____________ 

3. _______________________,____________ 

4. _______________________,____________ 

5. _______________________,____________ 

 

Црне стрелице на карти представљају 

______________________________________ из 

______ године.  

Француски цар у то време је био 

_________________________________________ 

 

 
 

10. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања: 

„И ако није допуштено сумњати да Висока Порта, верна својим начелима, неће бити милостива и племенита 

према Србима …, нађено је као правично да ce, с погледом на учешће које су Срби узели у овом рату, то 

свечано уговори једном одредбом о њиховој безбедности. Висока Порта даје Србима потпуну амнестију, и 

обећава да њихов мир неће моћи бити помућен због прошлих догађаја.―  

а) О ком документу говори текст? _____________________________________ 

б) Које државе су потписале документ? ________________________________________ 

в) Које године је потписан документ? ________________ 

г) О којим прошлим догађајима се мисли у тексту? ______________________________________________ 

д) Како су се Срби понели према одлукама тог документа? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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11. На линији напиши име и презиме кнеза који је у време Грађанског рата у САД био у: 

а) Србији-_________________________________________ 

б) Црној Гори-_________________________________________ 
 

12. Пажљиво прочитај текст и на линијама напиши: 
„… поставило се питање избора новог кнеза. Један од посланика… рече: …Ја мислим, браћо, да са тим 

одлагати не треба нити народ без главе остављати. Ова скупштина која је у име народа збацила …, она у име 

народа треба да одмах прогласи за књаза онога за којим сав народ чезне‘… Скупштина сва скочи на ноге и 

једнодушни глас загрми: ‗Оћемо … његово је и било‘…― 
 

а) Назив скупштине о којој говори текст._________________________________________ 

б) Годину њеног одржавања.____________________________ 

в) Име и презиме збаченог кнеза._______________________________ 

г) Године владавине збаченог кнеза._______-_______ 

д) Име и презиме новоизабраног кнеза._______________________________ 
 

13. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их бројевима од 1 до 5. 
 

______укидање гувернадурства у Црној Гори 

______Намеснички устав 

______битка код Седана 

______почетак Грчког устанка 

______Хаџи-Проданова буна 
 

14. Од наведених личности на линији напиши оне који су из датих земаља. 
 

Џорџ Вашингтон, Оливер Кромвел, Ђузепе Мацини, Албрехт Дирер, Николо Макијавели 
 

Немачка-_____________________________, Енглеска-_____________________________ 
 

15. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није. 
 

Фернандо Кортес је први стигао до рта Добре наде Т Н 

Друго француско царство је проглашено у време Револуције 1848/49 Т Н 

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

Сретењски устав саставио је Јован Хаџић Т Н 

 

 

 

 

2013. 
 

1. 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? ____________________ 
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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 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 ________________ 
 

4. Пажљиво погледај слике и на линијама испод слике напиши: 

1. назив дворца 2. град у коме се налази 3. државу у којој се налази 

а) б) в) 

1._________________________ 1._________________________ 1._________________________ 

2._________________________ 2._________________________ 2._________________________ 

3. _________________________ 3. _________________________ 3. _________________________ 
 

5. 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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6. 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 - ____________________________________ , _____________________ 
 

7. 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? _________________________________ 
 

8. 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 ____________________________________________________ 

 
9. 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- ________________ 

 
10. 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 
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11. 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? ______________________________________ 
 

12. 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  
 

13. 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) ______________________________. 
 

14. Пажљиво погледај карту и на линији поред броја напиши назив/место битке из Другог српског 

устанка 

 

 

 

 

1._____________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 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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2014. 
 

1. Пажљиво прочитајте наведени одломак и на линијама напиши. 

„...Четвртак 11. октобра (1492.). Пловило се ка југозападу по мору које је било најнепогодније на читавом 

досадашњем путу… Људи са „Нине― су видели друге знаке копна, међу осталим опазили су једну гранчицу са 

цветовима ружа... Адмирал и команданти два друга брода отпловили су у наоружаном чамцу…― 

а) догађај на који се односи текст____________________________________. 

б) „море― о ком се говори у тексту_______________________________________. 

в) „копно― о ком се говори текст_______________________________________. 

г) Име и презиме адмирала из текста _______________________________________. 
 

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

_____ битка код Седана 

_____ битка на Мохачу 

_____ крај Кандијског рата 

_____ Сабор у Аугзбургу 
 

3. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„Све државе и све владавине које су имале и које имају власт над људима, биле су и јесу или републике или 

монархије. Монархије су наследне, када једна владарска кућа дуго у њима влада, или су нове...― 
 

а) Из ког је дела наведени одломак?____________________________________. 

б) Ко је аутор тог дела? (име и презиме)_______________________________________. 

в) У ком државном уређењу је власт наследна?_______________________________________. 
 

4. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„Даље на путу ка Нишу срели смо 16 турских коњаника који су били десечари. 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… Сада су ти људи, после два месеца рада, журили својим кућама, 

делимице код Смедерева и Београда, где им по пољу пропада летина... ― 
 

а) Ко су десечари? _____________________________________________________________________________ 

б) На који покорен народ се односи наведени текст?_________________________________________________ 

в) Које године је држава тог народа пала под турску власт? ______________ 

г) Које године је тај народ укинуо феудализам? ______________ 
 

5. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„ Дворови и све остале куће, … то им прозори и балкони гледају на ријеку Дунав, ријеку Саву и Земунско 

поље…― 
 

а) На који град се односи овај део текста? __________________________ 

б) Које године је тај град пао под турску власт? ______________ 

в) Како се звао владар Турске у време пада тог града? ______________ 

г) У време владавине ког кнеза је тај град постао престоница кнежевине? ___________________________ 
 

6. Пажљиво прочитај текст и 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…― 

 

а) О ком догађају говори текст? ________________________________________________________________ 

б) Како се зове пољски краљ који је учествовао у том догађају? _______________________________________ 

в) Како се назива рат који је отпочео овим догађајем? _______________________________________ 

г) Како се назива савез земаља настао у току рата? ___________________________________ 
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7. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

„…Извршну власт врши ... САД. Он врши своју дужност у току четворогодишњег рока. [...] При избору … 

гласови се дају по државама и … , представништво државе даје један глас. Изборни кворум за ту сврху 

сачињава две трећине држава.― 
 

а) О ком документу говори текст? ________________________________________________ 

б) Које године је донет тај документ? _________ 

в) Ко по документу врши извршну власт? _______________________. 
 

8. Пажљиво погледај слику и одговори! 

 

 

 
 

а) Који град је приказан на слици? ___________________ 

б) Које је државе он био престоница 1874. године? 

_________________________ 

в) Које године је у том граду одржан конгрес великих 

сила због решавања источног питања? _____________ 

г) Одлуке ког мира су на том конгресу измењене? 

____________________________ 
 

 

 

 

 
 

9. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

,,Кад се огласи наоколо да су баше … Аџи-Мустајпашу убиле и да су против цара, …Бијоград... и даље ји све 

радо попримају, једно да би се могли бранити ако би цар и на њу војску подигао као на Пасманџију*, а друго 

да се између себе један од другога чувају... „ 

а) Коју функцију је вршио Аџи-Мустајпаша? __________________ 

б) У ком санџаку је ту функцију вршио? _____________________________ 

в) Против цара које државе су баше устале? __________________________ 

г) Ко је био владар Француске у време тог догађаја (име и презиме и титула)? 

_____________________________________________ 
 

10. Поред догађаја напиши годину када се збио 

Буна Томе Вучића Перишића___________ 

Букурешки мир___________ 

Независност Црне Горе___________ 

Српски грађански закон___________ 
 

11. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„A Турци су толико настрадали да су њихови вођи, колико их је још било, још исте ноћи решили да један део 

своје војске склоне у Шабац, а остале одмах да воде преко Дрине. Али, то повлачење их је коштало не мање 

него битка. У шуми Китогу, док су се повлачили у четама, нападнути су са свих страна. Одузет им је богат 

плен и све робље које још нису били пребацили преко Дрине.― 
 

а) О којој бици говори текст? __________________ 

б) Које године је вођена? _____________________________ 

в) Ко је командовао српском војском? __________________________ 

г) Ко је у време битке био владика у Црној Гори? ___________________________________ 
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12. Пажљиво погледај карту и на линији поред 

броја напиши назив округа за који се Србија 

проширила након стицања независности. 

 

1. _____________________________ 

 

2. _____________________________ 

 

3. _____________________________ 

 

4. _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Дате догађаје поређај по хронолошком реду уписујући бројеве од 1 до 5. 
 

_____Милетина буна 

_____Пожаревачки мир 

_____Битка на Иванковцу 

_____Кочина крајина 
 

14. На линији поред појмова напиши њихова објашњења. 
 

а) баше ______________________________________________________________________________________ 

б) џебана_____________________________________________________________________________________ 

в) бурунтија (бујурулдија) ______________________________________________________________________ 
 

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

Александар Карађорђевић је био кнез у време Француске револуције Т Н 

Начертаније је саставио Димитрије Давидовић Т Н 

Ејалет је највећа територијална јединица у Хабзбуршкој монархији Т Н 

Енглеском је у XV веку владала династија Стјуарт Т Н 

 

 

2015. 
 

1. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

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

Валдземилер уочио своју грешку, покушао је да је исправи, али је већ било касно ... нови континент понео име 

другог морепловца.                                                                                                                                                                                                     

а) континент о коме се говори и које је године откривен? _________________________________,                                    

б) име и презиме морепловца по ком би било праведно да је нови континент добио име и име и презиме 

морепловца по ком је нови континент добио име 

________________________________________________________________________________________ 
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2. Пажљиво прочитај текст и одговори.                                                                                                           

Заговарао је политику по којој се проблеми решавају ,,гвожђем и крвљу―. Добио је епитет ,,Гвоздени 

канцелар―. 
 

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

б) Коју је највишу државну функцију обављао? ______________________________________________                       

в) У којим земљама је био посланик? _______________________________________________________          
         

3. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.                                                                                                    

,, Члан 1                                                                                                                                                                                                                                

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

дома.                                                                                                                                                                                                                                     

Део 2.- Представнички дом састоји се из чланова који се бирају једном у две године од стране народа сваке 

државе при чему бирачи из сваке државе треба да одговарају свим захтевима, који су установљени за бираче 

најмногобројнијег дома Законодавне скупштине државе.― 
 

а) О ком документу говори текст и које године је тај документ донет? ___________________________________ 

б) Ко по документу врши законодавну власт? _____________________________________                                                                                                                                 

в) Ко је у време доношења документа владао у Француској? ___________________________________________ 
         

4. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.                                                                                                                            

..., онда се ове Шумадинске четобаше стану разговарати и договарати између себе:                                                                                                              

`Ко ће сад бити старјешина! ..., и он се стане изговарати,да не умје управљати народом, и да је зао и љут, па 

оће одма да убије; онда му кнез Теодосије рече: `Што ти не знаш, ми ћемо ти казати; а што велиш,да си љут и 

зао, па оћеш одма да убијеш, баш такови сад и треба` ... И тако се ... прими старјешинства, и почевши одма  

господарски судити и заповједати, ...― 
 

а) О ком догађају говори текст, на који верски празник и које године се одиграо догађај? 

_______________________________________________________________________________________ 

б) Ко је изабран за старјешину? ________________________________                                                                                                                     

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

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

_____ Законик Данила I                                                                                                                                                               

_____ Намеснички Устав                                                                                                                                                                                                 

_____ крај грчког устанка                                                                                                                                                                         

_____ Хаџи-Проданова буна                                                                                                                                                          

_____ Милетина буна                    

6. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.  

,, ...војвода Крајински и командант Неготински родио се ... у Црној ријеци у селу Леновцима. [ ... ]                                                                                       

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

рабро војевао око Дунава и Тимока, ... измичући се пред Турцима дође у Неготин. ...; а Турски га тобџија 

загледа, па потегне из топа, те удари из пријека кросред плећа, и тако га прекине и разнесе, ... По срцу и по 

тјелесном јунаштву био је први не само у Србији, него се може слободно рећи и у цијелој Европи свога свуд 

ратног времена.У вријеме Ахила и Милоша Обилића он би заиста њиов друг био,а у његово вријеме Бог зна, 

би ли се они могли с њим испоредити.― 
 

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

б) Које је године и у ком месту је погинуо? __________________________________________________  

в) С којим јунацима, по Вуку Караџићу, би био друг? _________________________________________ 
  

7. Поред догађаја напиши годину када се збио.                                                                                                                                       

а) Пожаревачки мир ____________________                                                                                                                                              

б) Букурешки мир ____________________                                                                                                                                                    

в) Карловачки мир ____________________                                                                                                                                              

г) битка код Пожаревца ____________________ 
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8. Пажљиво погледај слику и на линијама напиши:  

а) назив дворца са слике 

_______________________________    

б) државу с којом је Наполеон у том дворцу потписао мир 

 _______________________________________ 

в) годину потписивања мира ___________________      

 

 

 

 
 

9. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши.                                                                                                                                        

,, ... свакојако то је најученији владика кога су ... икад имали.Он је већ дао неколико пјесама које ни у чему не 

уступају другима што их има у новијој српској поезији ... С чврстом вољом прихвати нови управитељ ... 

планове свога предходника, и у прољеће 1831. године коракнуло се напријед, ... мјесто кулука – гвардија...―                                  

а) име и презиме личности о којој се говори у тексту и титулу коју је носио 

_______________________________________________________________________________________                                                                                              

б) назив његовог најпознатијег дела (спева) _________________________________________________    

в) хронолошким редом напиши име и презиме кнезова који су у његово време владали Србијом 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  
 

10. Пажљиво погледај карту Првог српског 

устанка. 

а) На линији поред броја напиши назив битке и 

годину одигравања 

1.________________________, __________. године                   

2.________________________, __________. године                                

3.________________________, __________. године                        

4.________________________, __________. године 

 

б) Коју битку је водио Наполеон у години 

одигравања битке под бројем 2? 

______________________________ 

 

 

 

 

11. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

... показало се нужним,даровати овој Провинцији једно внутрење Правленије и један национални Устав 

постојан, особени и преимушчествени, под условијем, да Серби исполњавају точно у будушче дужности,...  1 

... достоинство Књаза дано је Твојему лицу и Твојој фамилији за награжденије Твоје вјерности и твоје 

привржености, и по содржанију Царског берата, који си Ти раније примио.  

а) О ком документу говори текст и које године је донет? _____________________________________  

б) Којој Провинцији се дарује документ? _________________________________________ 

в) Коме је дано достоинство Књаза? _____________________________________________ 
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12. Пажљиво прочитај текст и одговори.                                                                                                                       
У време владавине Уставобранитеља у Србији вођен је Кримски рат. 

а) Између којих земаља је започео рат? _________________________,____________________________     

б) Које су се земље укључиле у рат? _______________________________________________________  

в) У ком граду је одржана мировна конференција којом је завршен рат? _________________________ 
 

13. Уз име личности напиши државу и највише звање/титулу коју је у њој имао. 

а) Петар Велики ___________________________________________________________  

б) Џорџ Вашингтон ________________________________________________________ 

в) Чарлс II________________________________________________________________     
         

14. На линији поред појма напиши његово објашњење. 

а) ђумрук ______________________________________________________________________________ 

б) мирија ______________________________________________________________________________      

в) читлук ______________________________________________________________________________  
 

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

Начертаније је саставио Илија Гарашанин       Т      Н 

Друга француска република је проглашена у време револуције 1848/1849. године  Т      Н 

Никола I Петровић је био кнез у време Америчке револуције     Т      Н 

Фернандо Кортес је први стигао до рта Добре наде      Т      Н 

Наполеон II Бонапарта је 1804. године донео Грађански законик    Т      Н 
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2016. 
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