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ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА  
ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

2007. 

1. На линији испред догађаја упиши број личности која је у њему учествовала. 
___ открио Аустралију 1. Џон Кабот  
___ стигао до обала Бразила 2. Васко да Гама 
___ открио Гренланд 3. Жак Картије 

___ пронашао поморски пут до Индије 4. Педро Карбал 

___ испитивао канадску обалу 5. Тасман 
 

2. Објасни појмове! 

а) Миријска земља_____________________________________________________________________ 

б) Тимар_____________________________________________________________________________ 

в) Беглербеглук_______________________________________________________________________ 

г) Кадилук___________________________________________________________________________ 
 

3. На линији поред имена аутора напиши назив једног његовог дела: 

а) Ђовани Бокачо______________________________ 

б) Рафаел Санцио______________________________ 

в) Тицијан Веничело______________________________ 

г) Томас Мор______________________________ 
 

4. Допуни реченице: 
а) Мошти Св. Саве су спаљене за време рата који је познат под називом_____________. 

б) Прва или Велика сеоба Срба била је за време ______________________ рата. 

в) Аустрија је добила северну Србију миром у ______________________ (име града) 

г) После рата 1737-1739, граница између Аустрије и Турске успостављена је на рекама 

______________________________. 
 

5. Одговори на питање: 
Три догађаја су се одиграла 1690. године. На линији напиши те догађаје. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

6. Допуни реченице: 
а) Које године је обновљена Српска патријаршија?_____________. 

б) Под којим именом је обновљена? __________________________. 

в) Ко је био турски султан у доба обнове Патријаршије? ________________________________.  
 

7. На линији уз назив покрајине напиши да ли је она била наследна или изборна област 

Хабзбуршке монархије. 

а) Корушка ____________________________ 

б) Крањска ____________________________ 

в) Хрватска ____________________________ 

г) Тирол ____________________________ 
 

8. Одговори на питање: 
а) Како се звао документ који је регулисао положај Срба у Вараждинском и Карловачком 

генералату? ___________________________________. 

б) Које године је донет? __________________________. 

в) Који аустријски владар је донео наведени документ? ________________________________.  
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9. Наведи најпознатије православне манастире у Далмацији: 
_____________________  _____________________  _____________________ 
 

10. На линији уз наслов дела напиши име и презиме аутора: 
а) Писма љубезном Харалампију______________________________ 

б) Славено-сербска хроника______________________________ 

в) Историја разних словенских народов, најпаче Болгар, Хорватов и Сербов 

______________________________ 
 

11. Како се делило српско друштво у Угарској? 
_____________________  _____________________  _____________________ 
 

_____________________       _____________________ 
 

12. Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) Шта је довело до Француске грађанске револуције? 

б) Сукоб између племства и свештенства 

в) Владавина Наполеона Бонапарте 

г) Борба грађанства за политичка права 
 

13. Бројевима од 1 до 5 хронолошки поређај револуције и одговори. 
 

_________Француска револуција 

_________Низоземска револуција 

_________Грчка револуција 

_________Енглеска револуција 

_________Америчка револуција 
 

Која од наведених револуција је непосредно претходила Српској револуцији 1804. год? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

14. Бројевима од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје. 
 

_________Декларација независности САД 

_________Друга сеоба Срба 

_________Крај Млетачке републике 

_________Јакобинска диктатура 

_________Сеоба Срба из Угарске у Русију 
 

15. На линији поред места битке напиши државе против којих је Наполеон ратовао. 
а) Код Трафалгара______________________________ 

б) Код Аустерлица______________________________ 

в) Код Бородина ______________________________ 

 

 

 

 

2008. 
 

1. У време великих географских открића европски морепловци су на својим путовањима 

открили непознате пределе. Попуни табелу тачним подацима који недостају. 
 

морепловац земља за коју плови откриће 

Васко де Гама   

 Холандија  

  Рт Добре наде 
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2. Одговори. 
 

а) Које године је склопљен Аугзбуршки верски мир? ______________________________ 

б) Које две вере (цркве) су тим миром постале равноправне? ______________________________ и 

______________________________ 

в) Који је принцип озакоњен тим миром?______________________________ 
 

3. Турско царство је било на врхунцу моћи у XVI веку. Одговори. 
 

а) Која династија је владала Турским царством? ______________________________ 

б) Коју титулу је носио турски владар? ______________________________  

в) Шта је било Турско царство по облику владавине?______________________________ 

г) Наведи име престонице Турског царства. ______________________________ 
 

4. Срби су од XVI до XVIII века живели у Турском царству, Аустријском царству и 

Млетачкој републици. Одговори. 
 

а) Ком верском притиску су били изложени Срби у Турском царству? _________________________ 

б) Ком верском притиску су били изложени Срби у Аустријском царству и Млетачкој републици? 

______________________________  

в) Захваљујући којој установи су Срби одолевали верском притиску у тим државама? 

______________________________________________ 
 

5. Српска православна црква, обновљена као Пећка патријаршија 1557, постала је 

најважнија институција српског народа током робовања под туђином. Одговори. 
 

а) За време ког султана је обновљена Пећка патријаршија? _________________________ 

б) Ко је бирао патријарха? ______________________________  

в) Ко је био патријарх 1690. године? ______________________________________________ 
 

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

Савременик Сулејмана I Величанственог био је Мехмед-паша Соколовић Т Н 

Бечки рат је завршен склапањем Карловачког мира Т Н 

Турски султани су били владари Срба Т Н 

Турска освајања Европе трајала су од прве половине XIV до краја XVII века Т Н 
 

7. Заокружи слова испред тачних одговора. 

Добијањем привилегија од Леополда I Срби су могли да: 
а) Бирају митрополита 

б) Имају слободу вероисповести 

в) Имају своју територију којом ће управљати 

г) Имају Сабор 

д) Иду само у немачке школе 
 

8. У току Француске револуције постојали су одређени периоди. Поред година упиши називе 

тих периода: 
а) 1793-1794. ______________________________ 

б) 1795-1799. ______________________________  

в) 1799-1804.______________________________ 
 

9. Одговори. 
 

Коју афричку земљу је покушао Наполеон да освоји? __________________________________ 
 

10. Одговори. 
 

Које две личности су одиграле најважнију улогу у уједињењу Немачке? 

_____________________________ и _____________________________. 

У ком граду је проглашено Немачко царство? ______________________________. 
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11. Одговори. 
 

Које државе су поражене у следећим биткама? 

а) код Садове ______________________________ 

б) на Мохачу ______________________________  

в) код Солферина______________________________ 

г) код Лепанта______________________________ 
 

12. Испред имена аутора напиши број под којим је његово дело. 
 

___ Декамерон 1. Данте Алигијери  
___ Божанствена комедија 2. Луиз Лабе 
___ Расправа о љубави и превари 3. Марин Држић 

___ Утопија 2. Ђовани Бокачо 

___ Дундо Мароје 3. Томас Мор 
 

13. Напиши називе два књижевна дела Доситеја Обрадовића. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

14. Бројевима од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје. 
 

_________Проналазак штампарије 

_________Прва велика сеоба Срба 

_________Битка код Ватерлоа 

_________Темишварски сабор 

_________Пад Бастиље 
 

15. Одговори. 
 

Поред имена владара напиши титулу коју је имао. 

а) Николај I ______________________________ 

б) Наполеон III ______________________________  

в) Селим II______________________________ 

г) Марија Терезија______________________________ 

д) Викторија______________________________ 

 

 

2009. 

 

1. Године 1900.о је музеј поводом годишњице рођења проналазача штампе. Одговори 

а) Како се зове музеј? ______________________________ 

б) У ком граду је основан? ______________________________ 

в) Наведи годину штампања Библије. ______________________________ 
 

2. За разлику од средњовековних интелектуалаца, који су славили Библију, испосништво и 

ритере, хуманисти и препородитељи су уздизали: 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
 

3. Појавом мануфактуре промењен је начин производње. Одговори на следећа питања: 

а) Почетак које производње је познат као мануфактура? ______________________________ 

б) Који друштвени слој је био носилац тог начина производње? ___________________________ 

в) До чега је довео превелики увоз племенитих метала у Западну Европу? 

______________________________ 

г) Од ког проналаска машинска производња потискује мануфактуру? 

______________________________ 
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4. Попуни табелу подацима који недостају: 

личност занимање дело 

  О кружењу небеских тела 

Рене Декарт   

  Цар Карло V 

  Гаргантуа и Пантагруел 

 
5. Језуити су један од најважнијих монашких редова у римокатоличкој обнови. Одговори. 

а) Наведи име и презиме оснивача овог реда? ______________________________ 

б) Које године је ред основан? ___________________________ 

в) У ком месту је било седиште овог реда? ______________________________ 

г) Које је било основно начело језуита? _____________________________________________ 
 

6. Турска држава је на свом врхунцу захватала три континента- Азију, Африку и Европу. 

Попуни табелу уписујући наведене земље у одговарајуће колоне: 

Алжир, Аден, Либија, Бугарска, Бесарабија, Египат, Либан, Ирак, Румунија 
 

азија Европа  Африка  

   

   

   
 

7. Одговори на следећа питања: 
 

а) Како се зове рат после кога је први пут склопљен мир између Аустрије и Турске под истим 

условима? ______________________________ 

б) Које три земље су 1684. године склопиле савез против Турске? 

______________________________________________________ 
 

8. Порта је ферманом укинула Пећку патријаршију. Одговори на следећа питања: 
 

а) Које године је обновљена, а које укинута Пећка патријаршија? ______-______ 

б) Под чије окриље је враћена Српска православна црква? _______________________________ 

в) Посредством којих митрополија је настављен црквени и политички живот Срба након 

укидања Пећке патријаршије? _________________________и____________________________ 
 

9. Објасни појмове: 

а) лено______________________________________________________________________________ 

б) ферман____________________________________________________________________________ 

в) ројалиста__________________________________________________________________________ 

г) диктатор___________________________________________________________________________ 

д) сабор______________________________________________________________________________ 
 

10. За дату годину допиши догађај везан за историју Срба: 

а) 1594.______________________________________________________ 

б) 1630. ______________________________________________________ 

в) 1790. ______________________________________________________ 
 

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

Војна крајина је била под непосредном управом Дворског ратног већа са седиштем у Бечу  Т Н 

Прва грађанска република у Европи је Холандија Т Н 

Енглеска је прва европска уставна грађанска монархија Т Н 

Француска је изгубила колоније Канаду и Лујзијану за владе Луја XVI Т Н 

Рат на мору између Француске и Енглеске завршен је битком код Трафалгара Т Н 

Декларацију о независности је написао Џорџ Вашингтон Т Н 
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12. Допуни реченице тачним исказима: 

а) Краљ француске у време буржоаске револуције био је ______________________. 

б) Сталешку скупштину чинила су два повлашћена друштвена слоја: _______________________ и 

_______________________ и најбројнији _______________________. 

в) Француска револуција окончана је Уставом из ___________ године. 
 

13. Заокружи тачне одговоре: 

а) Од понуђених градова заокружи два највећа града у Европи с почетка новог века. 

Париз  Лондон  Цариград Москва  Рим  Венеција 

 

б) Од наведених српских манастира подвуци оне који се налазе у Далмацији и Боки 

Каленић Крупа  Крка  Крушедол Савина  Сопоћани 
 

в) Од наведених земаља подвуци оне које је мимоишла Револуција 1848. године.  

Француска Енглеска Сицилија Пруска  Русија 
 

14. Поред године напиши титуле које је Наполеон понео: 

а) 1799.______________________________________________________ 

б) 1802. ______________________________________________________ 

в) 1804. ______________________________________________________ 
 

15. Одговори на следећа питања: 

а) Које две личности су одиграле најважнију улогу у уједињењу Немачке? 

_____________________________ и _____________________________. 

б) После које битке је остварено немачко уједињење? _____________________________________ 

в) Која земља је поражена у тој бици?___________________________________________________ 

г) Које године је проглашено Немачко царство? _____________________________. 

 

 

2010. 
 

1. На линији напиши име онога који је: 

а) Пронашао поморски пут до Индије_____________________________ 

б) Први установио да се ради о новом континенту_____________________________ 

в) Водио експедицију која је опловио свет_____________________________ 

г) Освојио Мексико _____________________________ 
 

2. Поред дела упишите име и презиме аутора. 

„Божанствена комедија“ _______________________________________ 

„Хамлет“ _______________________________________ 

„Давид“ _______________________________________ 

„Владалац“ _______________________________________ 

„Похвала лудости“ _______________________________________ 
 

3. Наведи назив рата и године трајања који је завршен миром у: 

Сремским Карловцима-_________________________________________, ____________________ 

Вестфалији-_________________________________________, ____________________ 
 

4. Попуни табелу траженим подацима. 

 век земља 

Иван IV Грозни   

Луј XIII   

Чарлс I   
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5. Пажљиво прочитај и одговори. 

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

а) Наведи име и презиме те личности-__________________________________________________ 

б) Који је највиши положај заузимао у Турској?_________________________________________ 

в) Шта су Срби добили захваљујући њему?_____________________________________________ 
 

6. Одговори на питања. 

Ко је имао, до обнављања српске цркве, контролу над српским епископијама? 

_______________________________________________________________. 

Које године је обновљена српска патријаршија? __________________. 
 

7. Допуни реченицу да се добије тачан исказ. 

„Света лига“ је савез ____________________________________________________________(земље) 

образован у време _____________________________ рата (наведи назив рата). 
 

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

_____ Бечки конгрес 

_____ Друга велика сеоба Срба 

_____ Друга турска опсада Беча 

_____ Пад Бастиље 

_____ „Бостонска чајанка“ 
 

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

Јатак је вођа хајдучке дружине  Т Н 

У мануфактурној производњи производило се помоћу машина Т Н 

Апсолутистичка монархија је облик државе са јаком влашћу владара Т Н 

После пораза код Ватерлоа Наполеон је прогнан на острво Елбу где је и умро Т Н 

Војна крајина је одбрамбени појас од Турака Т Н 
 

10. Одговори на питања: 
 

а) Које године је вођенма битка код Лајпцига?__________________________________________ 

б) Под којим је још именом позната та битка?___________________________________________ 

в) Какав је био исход битке?__________________________________________________________ 
 

11. Пажљиво прочитај и одговори: 

У другој половини XIX века остварено је италијанско уједињење. 
 

а) Која италијанска држава је повела борбу за уједињење?________________________________ 

б) Која личност је најзаслужнија за уједињење Италије?__________________________________ 

в) Коју државну функцију је обављао? ________________________________________________ 

г) Подршку које државе је обезбедио у борби за уједињење? _____________________________ 

д) Које године је окончано уједињење Италије? ________________________________________. 
 

12. Пажљиво прочитај и одговори: 

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

а) Наведи пун назив документа.___________________________________________ 

б) Ко је саставио документ?________________________________________________ 

в) Где је документ усвојен?________________________________________________ 

г) Датум усвајања (дан, месец и година)_______________________________________ 
 

13. На црти поред личности напиши земљу из које је: 

а) Мартин Лутер___________________________________________ 

б) Игњацио Лојола________________________________________________ 

в) Оливер Кромвел________________________________________________ 

г) Жан Жак Русо_______________________________________ 
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14. Повежи појмове са објашњењем уписивањем броја објашњења појма на цртици: 

1. филурија _____препород 

2. ренесанса _____црквени ред 

3. језуити  _____порез 

4. хас  _____земљишни посед 
 

15. Поред догађаја упиши годину када се збио: 

а) Устанак у Банату_____________________________ 

б) Мохачка битка_____________________________ 

в) Битка код Трафалгара_____________________________ 

г) Берлински конгрес _____________________________ 

д) Уједињење Немачке _____________________________ 
 

2011. 

 

1. На линији испред догађаја упиши број личности која је у њему учествовала. 
 

___ повео експедицију која је опловила свет  1. Бартоломео Дијаз  
___ Покорио Перу (Инке)   2. Васко да Гама 
___ Допловио до Рта Добре наде   3. Фернандо Магелан 

___ опловио афрички континент   4. Франциско Пизаро 
 

2. Поред дела упишите име и презиме аутора. 

„Божанствена комедија“ _______________________________________ 

„Тајна вечера“ _______________________________________ 

„Давид“ _______________________________________ 

„Владалац“ _______________________________________ 
 

3. Попуни табелу тачним подацима 

 век титула земља 

Јосиф II    

Сулејман I    
 

4. Пажљиво прочитај и одговори на питања. 

Живео је крајем 15. и почетком 16. века. Био је професор у Виртенбергу. Веровао је да се човек 

може спасити искреним покајањем и искупљењем. 

а) О којој личности говори текст?_____________________________________ 

б) У којој држави је започео покрет против Католичке цркве?_______________________________ 

в) Против које појаве у Католичкој цркви се борио?________________________________________ 

г) Како се назива нова вера коју је засновао?_______________________________________________ 
 

5. 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 лигу? 

__________________________________ 

__________________________________ 
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6. Одговори на питања. 

Које године је укинута Пећка патријаршија?________________ 

Који хабзбуршки владар је владао у време укидања Пећке патријаршије? ________________________ 

Који француски владар је владао у време укидања Пећке патријаршије? ________________________ 
 

7. Допуни реченице. 

а) Прва индустријска револуција почела је у ___________________ (држава) проналаском 

_________________________ коју је конструисао __________________________ (име и презиме) 

б) Прву локомотиву конструисао је __________________________ (име и презиме) 

в) Једна од првих железничких пруга била је на релацији од Ливерпула до ____________________. 
 

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

Наполеон III, Абрахам Линколн, Александар I, Албрехт Дирер, Игљацио Лојола 

Русија-_____________________ Шпанија-_____________________ Немачка-_____________________ 
 

9. Пажљиво погледај карту и на цртицама поред 

броја упиши назив беглербеглука (ејалета) у којем су 

живели Срби у Турском царству од XVI до XVIII 

века. 

 

 

 

1.____________________________________________ 

 

2. ____________________________________________ 

 

3. ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Пажљиво прочитај и допуни реченице. 

У Енглеској је у првој половини 17. века избио грађански рат између војске краља и Парламента. 

а) Краљ Енглеске у то време био је __________________________. 

б) војску Парламента предводио је __________________________. 

в) Енглеска је након рата постала _____________________________. (облик владавине) 

г) Тај облик владавине трајао је од _____ до _______ године. 
 

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

_____ битка код Седана 

_____ откриће Америке 

_____ Друга велика сеоба Срба 

_____ почетак Тридесетогодишњег рата 

_____ Вартоломејска ноћ 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 
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12. Одговори на питања у вези са сликом. 

 

А) Шта је приказано на слици? 

___________________________________________________ 

 

Б) У ком граду се одиграо овај догађај? 

___________________________ 

 

В) Наведи тачан датум догађаја?____________________ 

 

Г) Који друштвени систем је укинут после тог догађаја? 

_______________________________________________ 

 

 

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

Ускоци су живели на територији Османског царства  Т Н 

Наполеон је умро на острву Света Јелена, где је прогнан после Берлинског конреса Т Н 

Срби су подигли устанак у Банату против Турака 1594. године Т Н 

Армију Југа током Грађанског рата у САД предводио је Џорџ Вашингтон Т Н 

Циљ Свете алијансе била је борба против револуција Т Н 
 

 

14. Поред догађаја упиши годину када се збио: 

а) Битка код Лајпцига_____________________________ 

б) Обнављање Пећке патријаршије_____________________________ 

в) Битка код Трафалгара_____________________________ 

г) Санстефански мир _____________________________ 

д) Уједињење Италије _____________________________ 

15. Поред објашњења појма напиши његово значење. 

__________________-најмања управно територијална област у Османском царству 

__________________-задужбине побожних муслимана 

__________________-турски феудални систем 

__________________-влашки порез који се плаћа Турцима 

 

 

2012. 
 

1. На линији иза догађаја упиши годину када се одиграо 
 

а) Бартоломео Дијаз стигао до Рта Добра наде__________ 

б) Васко де Гама стигао до Индије__________ 

в) Кристофер Колумбо стигао до Бахамских острва (Сан Салвадор)__________ 

г) Магеланова експедиција __________ 
 

2. Поред дела упишите име и презиме аутора. 

„Хамлет“ _______________________________________ 

„Тајна вечера“ _______________________________________ 

„Давид“ _______________________________________ 

„Похвала лудости“ _______________________________________ 
 

3. Допуни реченице. 

а) Реформацију је започео ___________________ (име и презиме) ____________ године.  

б) Противеформацију је започео ___________________ (име и презиме)  

оснивањем _________________ (назив монашког реда) у ________ веку. 
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4. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег! 

_____ Прва Велика сеоба Срба 

_____ битка на Мохачу 

_____ крај Грађанског рата у САД 

_____ Санстефански мир 

_____ Оснивање Свете алијансе 
 

5. На линији поред земље напиши име владара који је њом владао у време Великог рата: 

а) Русија________________________________ 

б) Француска________________________________ 

в) Хабзбуршка монархија ________________________________ 
 

6. Одговори на питања у вези са сликом. 

 

а) Који догађај је приказан на слици? 

____________________________________________________ 
 

б) У ком граду се одиграо овај догађај? 

___________________________ 
 

в) Које године се ово догодило?____________________ 
 

г) Које године је ова држава добила први устав? 

__________________ 

 

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

_____ Бечки рат 

_____ Кримски рат 

_____ Дуги рат 

_____ Кочина крајина 
 

8. Допуни реченице. 

а) Српска православна црква је обновљена _____ године под именом ___________________________ 

у време владавине ___________________________________________(титула и име владара) 

б) На њеном челу 1690. године био је ________________________________ (име и презиме) 
 

9. На линијама напиши имена и презимена три најпознатија француска филозофа-

просветитеља. 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
 

10. Повежи појмове са објашњењима уписивањем броја на цртици. 

1. филурија  _____препород 

2. ренесанса  _____ручна производња 

3. конкистадор  _____порез 

4. мануфактура  _____одбрамбени појас 

5. Војна крајина  _____освајач 
 

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

_____ битка код Лајпцига 

_____ Наполеоново крунисање за цара 

_____ Наполеон постаје конзул 

_____ Наполеоново прогонство на Елбу 

_____ битка код Бородина 
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12. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није. 

Бечки рат је завршен миром у Крагујевцу Т Н 

На челу хајдучких дружина био је харамбаша Т Н 

Индустријска револуција је почела у Француској проналском парне машине Т Н 

Пруски феудални систем називао се тимарски систем Т Н 

Енглеска република је трајала од 1654-1660. Т Н 

Друга француска република проглашена је у револуцији 1848/49. године Т Н 
 

13. Пажљиво погледај слике личности и на линијама упиши: 

1. име и презиме личности са слике; 2. државу у којој је владао; 3. највишу титулу/звање коју је  

носио 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Пажљиво прочитај и одговори: 

У другој половини XIX века остварено је уједињење Немачке. 
 

а) Која немачка држава је повела борбу за уједињење?________________________________ 

б) Које су две личности најзаслужнија за уједињење Немачке?  

_________________-________________________________ (титула и име владара) 

_________________-________________________________ (државна функција, име и презиме) 

в) Које године је окончано уједињење Немачке? _____________________________________ 

г) Где је проглашено уједињење Немачке? _____________________________ 
 

15. Одговори на питања. 

а) Која је балканска држава прва стекла независност на територији Османског царства? 

____________________________. 

б) Које године је тај народ подигао устанак против Османског царства? ______________. 

в) Шта се подразумева под појмом Источно питање? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

 
2013. 

 

1. Пажљиво прочитај и на линији напиши име и презиме личности на коју се тврдња односи. 

а) Први у Европи је пронашао штампарску пресу у XV веку-______________________________ 

б) Конструисао је парну машину у XVIII веку-______________________________ 
 

 
 

1.____________________ 

2. ___________________ 

3.____________________ 

1.____________________ 

2. ___________________ 

3.____________________ 
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2. За дати догађај на линији напиши годину одигравања и прецизно за ту годину одреди 

миленијум, век деценију и годину. 

а) Васко да Гама стигао до Индије. Година одигравања-________ 

Миленијум_________век_________деценија_________година_________ 

б) Откриће Америке. Година одигравања-________ 

Миленијум_________век_________деценија_________година_________ 
 

3. Пажљиво погледај карту на којој је представљена територија чије је стварање почело од 

XVI века. Одговори на питања. 

 

Како се зове територија приказана на слици? ______________________ 

Између којих држава се налазила? ______________________ и _______________________________. 

Са којим циљем је основана? _____________________________________________________________. 

Ком народу је припадала већина становништва на овој територији? ______________________. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Поред државе упиши државно уређење за наведену годину! 

а) Енглеска 1653. _____________________________________________________ 

б) Француска 1851. _____________________________________________________ 

в) Пијемонт 1859. _____________________________________________________ 

г) Француска 1864. _____________________________________________________ 

д) Енглеска 1667. _____________________________________________________ 

е) Русија 1715. _____________________________________________________ 
 

5. Поред дела упишите име и презиме аутора. 

„Хамлет“ _______________________________________ 

„Мона Лиза“ _______________________________________ 

„Давид“ _______________________________________ 

„Божанствена комедија“ _______________________________________ 
 

6. Уз назив рата упиши године његовог трајања 

а) Последњи аустријско-турски рат/Кочина крајина ________-________ 

б) Кримски рат ________-________ 

в) Велики (Бечки) рат ________-________ 
 

7. Напиши титулу и име владара. 

а) Француска у време Кримског рата _______________,_____________________________________ 

б) Хабзбуршке монархије у време пада Бастиље___________,________________________________ 

в) Русија у време Карловачког мира______________,_____________________________________ 

г) Француска у време доношења Декларације о независности САД______,____________________ 
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8. Попуни табелу везану за Наполеонове битке подацима који недостају. 

битка 
Резултат 

(победа/пораз) 
година противник 

 Пораз 1805.  

Лајпциг    Савез држава 

 Победа 1812.  

Ватерло    Савез држава 
 

9. Пажљиво погледај слику и на линији напиши. 

 

Име и презиме личности са 

слике.____________________________________ 

 

Век у којем је живео.___________________________ 

 

Назив организације/удружења који је основао 

________________________________ 

Који је био циљ те организације? 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

10. На линији напиши име династије која је владала Тридесетогодишњим ратом. 

а) у Русији-__________________________ 

б) у Француској-______________________ 

в) у Турској-_________________________ 
 

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

_____ Декларација о независности САД 

_____ укидање феудализма у Француској 

_____ Бечки конгрес 

_____ оснивање Друштва Исусова (језуита) 

_____ обнова Пећке патријаршије 

12. На карти су уцртане године битака. Пажљиво погледај карту и на линији напиши.! 

 
 

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

Бечки рат је завршен миром у Паризу 1699. Т Н 

Беглербеглуци су исто што и ејалети Т Н 

Пизаро је покорио Маје у Северној Америци Т Н 

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

САД су купиле Луизијану од Шпаније Т Н 
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14.  Пажљиво погледај слику и на линији напиши. 

а) Наведи титулу, име и презиме личности са слике. 

_____________________________________________________________ 

б) Којом државом је владала?___________________________ 

в) Наведи године владавине. ___________________________ 

г) Како се звао њен наследник?_________________________ 

д) Како се назива облик владавине карактеристичан за њу и њеног 

наследника? 

___________________________________________________________ 

 

 

 
 

15. На линији упиши појам чије је објашњење дато. 

__________________-најмања управна област у Османском царству 

__________________-признавање папа за поглавара уз задржавање православних обреда 

__________________-задужбине побожних муслимана 

__________________-држава у којој је власт монарха ограничена уставом 

 

 

 

 

2014. 
 

1. На линији испред догађаја упиши број личности која је у њему учествовала. 
___ покорио Перу (Инке) 1. Бартоломео Дијаз  
___ опловио афрички континент 2. Васко да Гама 
___ допловио до Рта добре наде 3. Франциско Пизаро 

 

2. Од наведених земаља на линији напиши оне које су у новом веку биле републике. 
Русија,    Низоземска,   Турска,    Шпанија,    Венеција 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. На линији напиши државно уређење за наведене државе у датим годинама. 

а) Француска б) Енглеска 

1794. __________________________ 1651. _________________________ 

1851. __________________________ 1784. _________________________ 
 

4. Попуни табелу тачним подацима. 
Поред имена владара наведи век у ком је владао, династију којој је припадао и земљу 
којом је владао.  

ред. владар век династија земља 

1. Марија Терезија    

2. Чарлс I    

3. Луј XVI    
 

5. На линији напиши 
а) годину обнављања Пећке патријаршије  __________________  
б) име и презиме њеног патријарха у време битке код Качаника 

____________________________________________________ 

в) владара Хабзбуршке монархије у време битке код Качаника_______________________ 
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6. 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? ___________________________ 

 

 
 
 
 
 

7. Дате догађаје поређај хронолошки уписујући на линијама бројеве (1 за најстарији).  
_____ донета Декларација о независности САД 

_____ Пожаревачки мир 
_____ почетак Грчке револуције  
_____ Карловачки мир 

_____ оснивање Свете лиге 
 

8. За наведене ратове наведи године њиховог трајања. 
 

а) Тридесетогодишњи рат   од _______________ до ______________ 

б) Велики (Бечки) рат од _______________ до ______________ 

в) Грађански рат у САД     од _______________ до ______________ 
 

9. На линији напиши годину и град у ком је проглашена независност 
 

а) Румуније _____________год., ________________________________ 

б ) Сједињених Америчких Држава _____________год., ____________________________ 

 

10. Пажљиво погледај слику и на линији напиши 
 

 

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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11. У нему карту Европе, на место државе којом су владали упиши наведене владаре. 
(није потребно уписивати име државе) 

 

Сулејман I Величанствени,      Петар I Велики, Луј XIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Одговори на питања везана за 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? ___________________ 

 
13. Хронолошки поређај следеће догађаје и обележи их редним бројевима (1 за 

најстарији). 
____  проглашење Наполеона за цара 

____  Друга велика сеоба Срба 

____  оснивање Свете алијансе 

____  пад Београда под турску власт 
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14. Поред догађаја напиши годину када се збио: 
а) битка код Лајпцига  __________ 

б) укидање Пећке патријаршије  _________  
в) почетак Француске револуције  ________ 

г) битка код Трафалгара _________ 
 

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

Срби су подигли устанак у Банату у време Дугог рата Т Н 

Војна крајина је настала у XV веку Т Н 

Устав САД је донет 1878. године Т Н 

Камило Кавур је био први министар Француске Т Н 

 

2015. 
 

1. Попуни табелу подацима који недостају. 

дело Име и презиме аутора Земљу из које је аутор 

Хамлет   

Похвала лудости   
 

2. Поред државе упиши државно уређење за наведену годину! 

а) Енглеска 1789. _____________________________________________________ 

б) Француска 1869. _____________________________________________________ 

в) Италија 1872. _____________________________________________________ 

г) Енглеска 1657. _____________________________________________________ 
 

3. Напиши титулу и име владара. 

а) Француске у време уједињења Италије _______________,__________________________________ 

б) Хабзбуршке монархије у време Бостонске чајанке___________,_____________________________ 

в) Османског царства у време обнављања Пећке патријаршије___________,_____________________ 
 

4. На линији испред догађаја напиши када се догодио. 

____  проглашење Наполеона за цара 

____  битка код Бородина 

____  Наполеон Бонапарта постао конзул 
 

5. Одговори на питања 

а) Ком верском притиску су били изложени Срби у Турском царству? _____________________ 

б) Ком верском притиску су били изложени Срби у Аустријском царству и Млетачкој 

републици? ______________________________  

в) Захваљујући којој установи су Срби одолевали верском притиску у тим државама? 

______________________________________________ 
 

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

_____ крај Грчке револуције 

_____ Устанак Срба у Банату 

_____ укидање феудализма у Русији 

_____ крај Грађанског рата у САД 

_____ Оснивање Свете алијансе 
 

7. Поред догађаја напиши годину када се збио: 
а) почетак владавине Јосифа II  __________ 
б) Пожаревачки мир  _________  
в) окупација Босне и Херцеговине  ________ 

г) битка код Аустерлица _________ 
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8. Попуни табелу тачним подацима: 
 

владар титула Име државе Година доношења Устава 

Луј XVI    

Џорџ Вашингтон    
 

9. Пажљиво погледај карту и одговори на питања: 
 

 

Који догађај је приказан на карти? 

________________________ 

 

Које године се он догодио? ____________________________ 

 

За време ког рата се он догодио? 

____________________________ 

 

Која Лига је створена у овом рату? 

________________________ 

 

Које државе су чиниле лигу? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 
 

 

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

Апсолутистичка држава је облик владавине са слабом влашћу владара Т Н 

Индустријска револуција је почела у Немачкој проналаском парне машине Т Н 

Османски феудални систем називао се тимарски систем Т Н 

Друго француско царство је проглашено у Револуцији 1848/'49. Т Н 
 

11. Од понуђених земаља на линији напиши оне које су 1872. године биле независне 

монархије. 
Русија, Француска, Турска, Србија, Пруска, Грчка, Италија, Швајцарска 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

12. Пажљиво погледај слику и одговори 
 

 
 

а) У ком граду се налази тврђава са слике? ____________________________________ 

б) Које године је тај град пао први пут под турску власт? ________________________ 

в) Напиши године рата XVIII века током ког је Турска повратила тај град? ________________ 
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13. У нему карту упиши државе које су на Берлинском конгресу добиле независност. 

 

 
 
 

14. На линији упиши појам чије је објашњење дато. 

 

__________________-највећа управна област у Османском царству 

__________________-закон који издаје султан 

__________________-државна свечана песма 

__________________-територија насељена народом из друге државе и зависна од ње 

 

15. Пажљиво погледај слику и на линијама упиши. 

 

Име и презиме личности са слике 

___________________________________ 

Народ ком је прападао 

___________________________________ 

Назив покрета који је предводио  

___________________________ 

Назив покрета чији је био циљ сузбијање утицаја његовог покрета 

___________________________ 
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2016. 

 



 

Oпштинскa такмичењa из историје | nastavnikdamir.wordpress.com 

 

22 
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