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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, Врњачка бања 2007. 

 

1. Ко је закуцао својих 95 теза на врата Универзитета у Виртембергу? _____________________ 

Поред државе уписати име које су носили тамошњи протестанти? 

Швајцарска- ____________ 

Енглеска- ____________ 

Чешка- ____________ 

Француска- ____________ 

 

2. Прогон протестаната био је жесток у Француској. 

а) Како се зове догађај који је у вези са тим прогоном, а остао је упамћем по својим зверствима? 

__________________________________________________________________________________ 

б) Које године се то догодило?  ____________ 

в) Којим документом су у правима изједначени протестанти и католици у Француској? 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Хронолошким редом наведите титуле које је добијао Мехмед-паша Соколовић. 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

4. Аустријска војска је у Великом рату имала офанзиву до одређеног догађаја: 

а) Која је то била битка?  _______________________________________ 

б) Које године је то било?   ____________ 

в) Ко је предводио Велику сеобу Срба?   _______________________________________ 

г) До ког места на Дунаву су Срби дошли на северу? _______________________________________ 

д) Који цар је издавао Србима привилегије?  _______________________________________ 
 

5. На цртици испред занимања напишите објашњење! 

капудан-паша  _______________________________________ 

капућехаја  _______________________________________ 

сераскер  _______________________________________ 

сејмен   _______________________________________ 

6. Како се зове борба Русије и западноевропских држава за превласт и поделу европских територија 

Турског царства назива? 

_______________________________________ 

7. Прочитај текст и одговори! 

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

Србији Устав. 

а) Које године је то било?     ____________ 

б) Како се назива тај Устав?    ____________ 

в) Који орган је по том уставу имао највишу власт ____________ 

г) У ком граду је донешен Устав?    ____________ 
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8. Од побројаних политичара подвуци Уставобранитеље. 

Алекса Симић,Сима Марковић,Аврам Петронијевић, 

Петар Добрњац, Тома Вучић Перишић , Јеврем Грујић. 

 

9. Током 19. века у Кнежевини Србији појавила су се два национална програма српског уједињења. 

На цртицама упишите тражене податке; 

име програма: _______________________________________ 

аутор:   _______________________________________ 

 

име програма: _______________________________________ 

аутор:   _______________________________________ 

 

10. Кнез Михаило је током своје друге владавине успео у два наврата да преузме све градове од 

Турака у Србији. Који су то градови били  

1862: _______________________________________ 

1867:  _______________________________________ 

 

11. Заокружите тачан одговор! 

Какав је статус Босна и Херцеговина добила по Санстефанском мировном уговору? 

а) Аутономна покрајина у Турској,  

б)Област под окупацијом Аустро-Угарске,   

в) турска покрајина под заштитом Русије 

 

12. За које округе је Кнежевина Србија била проширена по добијању независности? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

13. Прочитај наводе и одговори питања! '' Споља мудри, а унутра чврсти одношаји то су једини 

путеви на којима може процветати независна држава'': 

а) Који владар је изговорио ове речи?  _______________________________________ 

б) Које године је то било?    _______________________________________ 

в) Поводом чега су изговорене ове речи?  _______________________________________ 

 

14. Прочитај  реченицу и одговори на питања? ''У Кнежевини и Краљевини Србији обављао је разне 

дужности. Најважнија дужност била је намесничка. Два пута је био намесник малолетним 

Обреновићима. Његово дело је Устав из 1869.'' 

а) О коме говори овај текст?  _______________________________________ 

б) Коју странку је предводио?  _______________________________________ 

в) Којим владарима је био намесник? _______________________________________ 

 

15. Прочитај и допуни! 

Прва научна установа у Србији основана је 1842 под именом __________________________.Она је 

претеча данашње научно-културне установе која се зове __________________________. (наведите пун 

назив) 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, Палић 2008. 

 

1.  Пажљиво прочитај и допуни реченице. 

Током XV и XVI века пронађен је трговачки поморски пут до Индије и откривена је Америка. 

Северну Америку су истраживале и освојиле(назив  држава) _______________________ и  

______________________________.  

Индија је постала колонија ________________________(држава). 

Да би се скратио поморски пут до Далеког истока ____________________________ (држава)  је 1869. године 

___________________________________________________________________. 

2.  Пажљиво прочитај следећи текст и одговори на постављена питања. 

 „ Био је фирентински политичар, песник, писац и историчар. Овај хуманиста италијанске ренесансе спада у 

ред првих теоретичара уједињене Италије, који је упутио савет будућем владару такве државе да буде јак као 

лав, а лукав као лисица.― 

a) Како се зове личност о којој говори наведени текст? ____________________________________ 

б) Како гласи назив његовог чувеног дела?______________________________________________ 

в) У којим вековима је живео и деловао овај политичар, писац и историчар? _______ и _______ 

3. Допуни реченицу и одговори: 

Крајем 16 века хришћанска Европа била је подељена на _______________________________ ,  

_____________________________________ и _____________________________________ цркву. 

Од наведених   народа заокружи оне који су били претежно протестантски. 

            Румуни               Чеси                    Пруси               Шкоти                 Данци              Мађари 

4.  Пажљиво прочитај и одговори. 

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

Јанковића спомоње се у песмама по свему народу нашему,...― 

а) Шта је био Стојан Јанковић? _______________________________ 

б) У ком рату се посебно истакао? _____________________________________________ 

в) Коју је титулу имао у том рату? ___________________________ 

г) Са ким је водио преписку( наведи име презиме)?_______________________________________ 

5. Дупуни реченице: 

а) Власник земље у Турској је ____________________________. 

б) Кадилук је ____________________________________________________________________  

в) Турско друштво делило се на _______________________________________________ класу. 

г) Чифтлук  је обрађивала ____________________________________________________. 

6. Повежи појмове са њиховим значењем исписујићи бројеве на црти. 

                 1. Амнестија                    ____  порука 

                 2. Абдикација                  ____  безвлашће 

                 3. Аманет                         ____  староседелац 

                 4. Анархија                      ____  одрећи се престола 

                 5. Аутохтон                     ____  помиловање 

7. Кроз прошлост неки градови мењали су своје називе. Одговори како се данас зову: 

     а) Палеж- __________________________ 

     б) Велики Бечкерек- ________________________ 

     в) Карановац- _________________________ 

     г) Сентомаш- _________________________ 

8.   Допуни реченице : 

а) Српске цркве и манастири на Фрушкој гори грађене су у стилу ________________________. 

б) Унијаћење је појава када православни за свог верског поглавара признају __________________ .  

в)  Прва жена у Босни која је написала књигу звала се ____________________________    

г) „Врдничком вилом‖ звали су   ___________________________________  
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9. Француска је у току револуцује добила Устав. После тога  политички истомишљеници почели да се 

окупљају у политичке клубове. Одговори: 

а) Које године је Француска добила први устав? ___________________ 

б) Какво је било државно уређење Француске пре доношења Устава?   _______________________________ 

в) Који политичке групације су се издвојиле у оквиру Јакобинског клуба? 

________________________________ и _______________________________________ 

г) Које су две државе закључиле мир исте године када је Француска добила устав?  

____________________________________________________ 

д) Коју су културно-образовну установу те исте године добили Срби у Јужној Угарској?  

_________________________________ 

10. Поред назива дела напиши име и презиме аутора: 

а) Вавилонско ропство цркве- _______________________________________ 

б) Утопија- _____________________________________ 

в) Расправа о љубави и превари- ______________________________________ 

г)  Совјети здравога разума - ______________________________________ 

д) Дипломатска историја Србије- ____________________________________________ 

11.  Повежи личност са догађајем у ком је учествовала исписујући број на црти.   

           ____ Ђорђе Бранковић                                     1.Мајски сабор или скупштина 

           ____ Мехмед-паша Соколовић                       2.Уједињење Немачке 

           ____ Кутузов                                                    3. освајање Баната 

           ____ Ото фон Бизмарк                                    4. Бородинска битка 

           ____ Јосиф Рајачић                                          5. Бечки рат 

12. Заокружи Т aко је исказ тачaн, а Н ако је нетачaн.   

    а) Косем султанија, жена Ахмеда I је пореклом била Гркиња                                          Т      Н 

    б) Баштина је земљишни посед који обрађује муслиманска раја.                                    Т      Н 

    в) Хабзбурзи су забележили нагли успон у XVI веку.                                                       Т      Н 

    г) Волтер је развио теорију о суверенитету народа.                                                           Т      Н 

    д) Кримски рат је завршен миром у Паризу 1856.године                                                  Т      Н  

13. Пажљиво прочитај следећи текст и одговори на постављена питања. 

 „ ... ( Он )..је велики јунак, али је поносит, бесан и прави крвопилац људски‖, написао је један истакнути 

Србин, за свог савременика. 

   а) Ко је то написао? _____________________________________________ 

   б) На кога се односе његове речи? _____________________________________________________ 

   в) У којим бунама се показао као крвопилац? _____________________, ______________________.  

   г) Коју је имао титулу? ________________________________  

   д) Како је завршен његов живот? _______________________________________________________ 

14. Допуни реченицу и одговори на питања: 

Кнез Александар Карађорђевић владао је Србијом од _____________ до ___________. године. За то  време 

Обреновићи  су покушавали да се врате на престо Србије. Којим догађајима и када?  

                   Назив догађаја                                                                                       година 

   а) _______________________________________________ ,                          ___________     

   б) _______________________________________________,                           ___________ 

   в) _______________________________________________,                           ___________ 

 

15.  Доле наведени цитати везују се за знамените Србе. Поред цитата наведи чије су речи: 

а) „ Споља мудри а унутра чврсти одношаји-то су једини путеви ―-__________________________ 

б) „ Народност и слобода, то је једно исто. ―-_______________________________________________  

в) „ Мисли шта мислиш, узми шта можеш. ―-______________________________________________ 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, Београд 09. мај 2010. 

1. Допуни реченице да исказ буде тачан! 

А) Задужбине побожних муслимана називају се ______________. 

Б) Власи-сточари плаћали су Турцима само један порез под називом_____________. 

В) Турци су по први пут изгубили освојене европске територије у рату под називом _______________________. 

Г) По Уставу Кнежевине Србије, из 1869. године, кнез и Народна скупштина су делили 

_____________________власт. 

2. Одговори на питања везана за Србе у првој половини XVIII века. 

А) Којих година је вођен аустријско-турски рат у коме је учествовао патријарх Арсеније IV Јовановић? 

________-________. 

Б) Где је тада успостављена граница измежу та два царства? ______________________. 

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

3. На линијама поред назива битке напиши између кога је вођена. 

А) Битка код Седана    - ____________________ и ____________________. 

Б) Битка код Бородина- ____________________ и ____________________. 

В) Битка на Мохачу     - ____________________ и ____________________. 

Г) Битка код Ђуниса    - ____________________ и ____________________. 

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

А) Француска-__________ 

Б) САД-__________ 

В) Србија-__________ 

5. Уз назив дела напиши име и презиме аутора. 

А) „Начертаније―-_______________________________________ 

Б) „Дундо Мароје―- _______________________________________ 

В) „Први речник српског језика―- _______________________________________ 

Г) „Луча Микрокозма―- _______________________________________ 

Д) Краљевство Словена―- _______________________________________ 

6. САД су своје териорије проширивале ратом или куповином. Попуни табелу тачним подацима који 

недостају. 

територија Земља од које је стечена Начин стицања 

Флорида   

 Русија   

Калифорнија   

 Француска  

7. Поред тачних исказа заокружи Т (за тачну тврдњу) и Н (за нетачну) 

Бартоломео Дијаз је први стигао до најужније тачке афричког континента       Т      Н 

Друга Француска република је проглашена у време Револуције 1848/1849.      Т      Н 

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

Двојна монархија Аустро-Угарска је створена 1876.                                             Т     Н 

Од краја XVI века сви цетињски митрополити су били Петровић-Његош          Т     Н 

8. Допуни реченице тачним подацима. 

Под утицајем догађаја у Србији, у XIX веку, у Босни је 1809.године избила буна под вођством (име и 

презиме)_________________________________. Педесетих и шездесетих година је у Херцеговини устанак 

предводио (име и презиме) ___________________________, а 1875.године избио је устанак познат под именом 

___________________________. На Берлинском конгресу донета је одлука да Босну и Херцеговину 

______________  _______________________. 
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9. Пажљиво погледај слику и одговори на питања. 

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

________________________________________. 

б) Које је године документ донет? __________. 

в) На линијама напиши шта је прокламовано документом. 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

10. Допуни реченице тачним подацима. 

А) Последњи рат узмеђу Аустрије и Турске вођен на територији Београдског 

пашалука познат је у српском нарофу под називом_________________________, 

по српском старешини (име и презиме) 

_____________________________________.  Рат је трајао од_________до________ годинеУ њему су Срби 

учесници стицали ______________________________. 

11. Пажљиво прочитај и одговори. 

Био је један од најзначајнијих српских политичара XIX века. Заслужан је и за ослобођење градова у Србији 

1867.године. 

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

Б) Шта је он био по образовању? ___________________________ 

В) Којем је владару први пут био намесник (име и презиме)____________________ 

Г) Које странке је био вођа? __________________________. 

12. Повежи личност са догађајем у ком је учествовала исписујући на линији број под којим је 

догађај. 

_____Кристофор Колумбо     1. Мајска скупштина 

_____Димитрије Давидовић     2. Уједињење Немачке 

_____Оливер Кромвел      3. Димитрије Давидовић 

_____Ото фон Бизмарк     4. Грађански рат у Енглеској 

_____Јосиф Рајачић                5. Откриће Америке 

13. Одговори на питања! 

А) Како се звала аутономна област Срба у Јужној Угарској формирана 1849.г.? 

____________________________________________ 

Б) У ком граду је био центар те области? ______________________ 

В) Које године је укинута? ____________. 

14. Хронолошки поређај следеже догађаје (од најстаријег) 

______Оснивање Српске народне слободоумне странке 

______почетак буне Хусеина Градашчевића 

______признање аутономије 

Србије 

______оснивање Уједињене 

омладине српске 

______Почетак Грчке 

револуције 

15. У нему карту тачком 

уцртај и напиши 

називе 

градова/тврђава, на 

Сави и Дунаву, које је 

Србија добила 1867. 

године. 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, Трстеник 2011. 

1. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника 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. Учени људи, козмографи и цртачи карата, 

већ  су усвојили име за цео Нови свет и он се више није могао изменити.―  

а) О ком догађају говори текст?____________________________________________________________ 

б) Коју је грешку покушао да исправи Валдземилер? __________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

в) По ком је морепловцу (име и презиме) назван нови континент? _______________________________ 

г) Које је године откривен нови континент? ____________________ 

д) У ком је веку нови континент добио данашње име? __________________ 

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

питања.  

а) Како се зове слика? _________________________________________ 

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

в) Које националности је био аутор слике? _____________________ 

г) Како се назива покрет коме припада слика? ____________________ 

__________________________________________________________ 

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

_________________________________           

 

 

 
 

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

 „...У овом првом делу вароши у предграђу, на реци Сави, ...ту станују и сиромашни Срби... 

Други део ...чини пространи град, ...и 5 до 6 високих и јаких кула, оловом покривених. Неколико зарђалих 

топова стоје на зидинама и кулама;... Пред њим на пољу стоји дрвена једна кула са звоном; ту стоји стражар па 

удара сахате. Трећи је део.... варошица зидом обграђена која лежи на Дунаву и према граду и напред 

споменутом предграђу, као у долини....― 

а) О ком граду говори текст? _________________________________ 

б) Које су године град заузели Турци? _______________ 

в) Који је султан владао у време заузимања града? _________________________________________ 

г) Које су године Турци напустили тврђаву? _________________________ 

д) Које су још тврђаве на Дунаву те године напустили Турци? ___________________________________ 

4. Ако су  наведене личности савременици заокружи ДА, а ако нису заокружи НЕ.                

а) Лука Вукаловић и Максимилијан Робеспјер                                         ДА           НЕ 

б) Арсенје III Црнојевић и Мехмед-паша Соколовић                               ДА           НЕ 

в) Петар II Петровић Његош и Хусеин Градашчевић                               ДА           НЕ 

г) Милан Обреновић и Оливер Кромвел                                                    ДА           НЕ 

д) Вук Стефановић Караџић и Милош Обреновић                                   ДА           НЕ 

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

___ Бостонска чајанка     

___ доношење Законика Данила I    

___ сабор у Аугзбургу       

___ оснивање Матице српске      

___ Јанчићева буна      
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6. Пажљиво погледај слику и уз усвојена знања и из уџбеника 

одговори на питања. 

а) Који догађај је приказан на слици?  

__________________________________________________________ 

б) Које године се одиграо догађај са слике? _____________________ 

в) У ком граду се одиграо догађај са слике? _____________________ 

г) Ко је био владар Француске у то време? 

_____________________________________________ 

д) Које је године Француска добила први Устав?  _____________ 

 

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

„Рекне им онај Руски господин, да ваља да постане совјет .. који ће народом и земљом управљати и заповједати 

свијем старјешинама..., никако не би ради да им Кара-Ђорђије заповиједа.Кад се посланици Српски ... врате у 

Србију,...навале једнако око Јакова да се постави совјет,. ..Јаков позове Кара-Ђорђија ... да ce о том разговоре и 

договоре. Но Кара-Ђорђије не хтједне отићи у Боговађу, него он дозове Јакова у нахију Биоградску..., и ондје 

се сазову и остале знатније поглавице, те уреде, да свака нахија избере по једнога поштена и паметна човјека, .. 

да суде и пресуђују све веће распре и тужбе земаљске,... Совјет се овај најприје намјести у манастиру Вољавчи, 

..., но будући да ондје у пустињи ... нити је ко долазио да се суди, за то се премјести у манастир Боговађу... 

а) О којој установи говори текст? __________________________________________________________________ 

б) На препоруку које велике силе је основана? ________________________ 

в) Из којих разлога су посланици прихватили препоруку? ______________________________________________ 

г) Зашто је Карађорђе одредио манастир Вољавчу за седиште? _________________________________________ 

д) Који је адмирал, исте године када је установа основана, поразио Наполеона? ___________________________ 

8. Пажљиво прочитај текст, погледај слику и одговори на питања. 

„...У Делиграду је... управљао Петар Добрињац...Младен... наговори Кара-

Ђорђија те мјесто њега постави Милоја Петровића...Сад се на несрећу 

народну састану у Делиграду два хата на једнијем јаслима: Милоје ... није 

гледао Петра лијепим речима .., него је хтио управо да му на срамоту 

заповиједа и пркоси; Петар..., није хтио Милоју да се покори него му јавно 

показивао да га не признаје за свога старешину. Тако се и остале све мање 

старешине, подијеле на двоје.   Али поред свега тога војска се опет крене из 

Делиграда к Нишу, и ресавски кнез, Стефан Синђелић, са својом војском начини шанац  ...Кад кнез Стефан 

види да Турци обладаше, он из пиштоља запали џебану...―  

а) О којој бици говори текст? ____________________________________  

б) Које се године одиграла битка? _______________ 

в) Напиши имена  и презимена личности на које се односи израз два хата.  

________________________________________ и ____________________________________________ 

г) Како се назива грађевина са слике? _______________________________________________________________ 

д) Шта су Турци хтели да постигну подизањем грађевине на слици? _____________________________________ 

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

„Србија се мора и у том смотренију у ред осталих европејских држава поставити, створивши један план за 

своју будућност, или тако рећи да састави себи једну домаћу политику по којем главним начелима треба 

Србија кроз више времена стално да се влада и све своје послове по њима постојано да управља. ...― 

 

а) Из ког политичког програма је наведени цитат? _____________________________________________ 

б) Које је аутор тог политичког програма (име и презиме)? ______________________________________ 

в) Које је године написан тај програм? _________________ 

г) Који је још документ у Србији донет исте године? ___________________________________________ 

д) Ко је у то време био кнез у Србији (име и презиме)? __________________________________________ 
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10. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.          

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

рабро војевао око Дунава и Тимока,... а под јесен водио Руску војску на Варварин, ... 

    По том... удари сва сила Турска, с топовима и са свом оправом, те пређе преко Тимока. Он истина с оно 

своје војске, што је извео из шанчева, изиђе опет пред Турке, и са неисказаном раброшћу удари, да би и опет 

узбио; ... и тако он уступи, и измичући се пред Турцима дође у Неготин. ... но Турци се утврде и пограде 

шанчеве.  ... а Турски га тобџија загледа, па потегне из топа, те га удари из пријека кросред плећа, и тако га 

прекине и разнесе, да ништа више није могао рећи, до: ‗држ- -‘, и с том половином ријечи падне мртав на 

земљу. 

 

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

б) Које је године погинуо? ________________ 

в) У ком је месту погинуо? ______________________________________ 

г) Зашто је престала руско-српска војна сарадња? ____________________________________________________ 

д) Који је цар тада владао у Русији (име и презиме)? __________________________________________ 

 

11. Допуни реченице. 

а) На Мајској скупштини 1848. године Срби су за патријарха прогласили (име и презиме) 

_______________________________________________. 

б) Српску народну слободоумну странку у Великом Бечкереку 1869. године основао је (име и презиме) 

_______________________________________________.  

в) Сретењски устав 1835. године саставио је (име и презиме) ___________________________________________ 

 

12. Поред догађаја напиши годину када се збио.                                                                              

а) Уједињење Немачке __________________   

б) Светоандрејска скупштина __________________ 

в) Благовештански  сабор ___________________ 

г) оснивање Свете алијансе ___________________ 

д) Хаџи Проданова буна __________________ 

 

13. На линијама поред назива битке наведи учеснике.                                                                    

а) битка код  Палежа- _________________________ и _____________________________ 

б) битка на Фундини- _________________________ и ___________________________ 

в) битка на Седана - ________________________ и _____________________________ 

 

14. На линијама напиши имена и презимена личности које су чиниле друго намесништво у Србији. 

                

а)  ______________________________________________________                                                                                                             

б) _______________________________________________________  

в) _______________________________________________________ 

   

15. Повежи појмове са објашњењем, уписивањем бројa објашњења на линији испред појма.                              

   

   ____  харамбаша                 1. црквени ред    

   ____  хас                            2. порез 

   ____  језуити                               3. старешина 

   ____  филурија                            4. земљишни посед 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, Ивањица 2012. 

 

1. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

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

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

свима запоседа острво за краља и краљицу. ― 

А) О ком путовању говори текст?______________________________________________________ 

Б) година догађаја. __________ 

В) Име и презиме адмирала?_______________________________ 

Г) За коју државу је адмирал запосео острво? ________________________ 

Д) Како је адмирал назвао домородачко сатновништво?_____________________________________________. 

Ђ) Зашто им је дао то име? ______________________________________________________________________. 

 

2. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

„... има три дела. Из унутрашњости се најпре долази у велико предграђе које нема зидова већ је отворено. Има 

ту доста продавница и других дућана. Има 4 или 5 лепих караван-сараја*, особито је леп караван-сарај 

Мехмед-паше. У њему има три одељења. У првом је дугачак и леп безистан...*― 

А) О ком граду говори текст?   ______________________________________________________ 

Б) Које године су Турци заузели тај град? __________ 

В) Име и презиме освајача и династија?  ______________________________________________________ 

Г) Шта је караван-сарај?    ______________________________________________________ 

д) Шта је безистан?     ______________________________________________________ 

 

3. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

„...И би нам пут хода четрдесет дана; и дођосмо граду Будиму; и више Будима се уселисмо у место звано Сент 

Андреја; нађосмо пристаниште добро. Тамо се усели и блажењејши патријарх, и владике, и калуђери; народ 

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

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

А) О ком догађају говори текст?______________________________________________________ 

Б) Које године се он одиграо? __________ 

В) Име и презиме патријарха учесника догађаја?_______________________________ 

Г) Назив рата, трајање и град у којем је мир закључен?__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

д) Чије су мошти у том догађају пренете? ________________________          ________________________ 

 

4. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

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

Представничког дома.  

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

грађанин САД и ако у моменту избора није становник оне државе где се бира. 

Члан II, раздео 1. - Извршну власт врши ... Он врши своју дужност у току четворогодишњег рока. [...] „ 

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

Б) Тај документ је донет _________ године. 

В) По документу законодавну власт врши____________________, а извршну _______________________. 

5. Поред догађаја упиши годину када се збио. 

а) битка на Фундини -    ____________  

б) инцидент на Чукур чесми -   ____________   

в) оснивање Матице српске -   ____________   

г) Темишварски сабор -   ____________ 
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6. Хронолошки поређај Уставе Србије (1 за најстарији) 

_____Намеснички устав 

_____Сретењски устав 

_____Турски устав 

 

7. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

„...Французи, буд‘те јунач права, 

пуштајте, ал‘ и држ‘те мах 

поштед‘те главе јадних мрава 

Што силом дижу на вас прах! 

Ал‘ деспоте, крвнике старе, 

ненасићене краљеве, 

те немилосне змајеве...― 

А) Како гласи назив песме? 

__________________________________ 

Б) Ко је био аутор песме? 

____________________________________ 

В) Које године је настала песма? ________ 

Г) Шта данас ова песма представља? 

__________________________ 

8. Пажљиво прочитај текст и одговори. 

 

 

А) Ког органа власти је печат? __________________________________ 

Б) Које године је основан? ____________________________________ 

В) Име и презиме првог председника? _______________________________ 

Г) Име и презиме црногорског владике у време оснивања овог органа? 

__________________________ 

9. Погледај карту и на поред броја напиши назив нахије које су Србији прикључене 1833. године 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

Б) Име и презиме кнеза Србије те године 

_____________________________. 

В) Име и презиме владара Црне Горе те године 

_____________________________. 

 

10.  Поред назива дела напиши ауторе. 

А) Начертаније  ______________________________________ 

Б) Божанствена комедија ______________________________________ 

В) Владалац   ______________________________________ 

 

11. Пажљиво прочитај текст телеграма и на линији напиши. 

„Његовој Светлости... Примите са целим народом српским искрена и срдачна честитања од мене и мојијех 

Црногораца за крунисани успех. Ово је најсветлији дан у историји препорођаја нашег народа, и ја се са мојом 

Црном Гором придружујем из срца данашњем општем весељу Србства. « 

а) титулу, име и презиме владара који је упутио телеграм _________________________________________  

б) године његове владавине -   ____________   

в) повод слања телеграма -   _________________________________________   

г) годину слања телеграма -   ____________ 

д) титулу, име и презиме владара примаоца телеграма _________________________________________ 

ђ) године његових владавина -  ____________, ____________ 



Републичка такмичења за седми разред 2007-2014 

12 Образовни блог: ИСТОРИЈА У УЧИОНИЦИ- nastavnikdamir.wordpress.com 

 

12. Уписујући на линији бројеве од 1 до 4 хронолошки поређај догађаје. 

______ Друга сеоба Срба 

______ почетак владавине Чарлса II 

______ крај Грађанског рата у САД 

______ Благовештенски сабор 

 

13. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„...3. Кнез како данас, тако и убудуће за вазда као господар наше земље остаје неприкосновено лице, као и 

светиње сваком Црногорцу и Брђанину и као таквога дужан је сваки Црногорац и Брђанин поштовати и о њему 

ништа злога не говорити нити кога против њега и за што наговарати...― 

а) Наведи пун назив документа из кога је наведеничлан _________________________________________  

б) Које године је документ донет?   ____________   

в) Какву власт владару потврђује овај документ? ___________________________________________________   

г) Ко је био кнез Србије у време доношења документа? ____________________________________ 

д) Који рат је вођен у време доношења документа? ____________________________________ 

ђ) Које државе су започеле тај рат?___________________________ ____________________________________ 

 

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

1. назив дворца 2. државу у којој се налази 

а)   б)  

1._________________________ 1._________________________ 

2._________________________ 2._________________________ 

 

15. Заокружи слово Т ако је тврдња тачна, а слово Н ако је нетачна  

а) Битка на Иванковцу вођена је исте године када и битка код Трафалгара   Т      Н 

б) Наполеон III је савременик Ота фон Бизмарка      Т      Н 

в) Мехмед-паша Соколовић је савременик Леополда I     Т      Н 

г) Луј XVI је савременик Милоша Обреновића      Т      Н 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, Ниш 2013. 
 

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

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

ранијим временима никад није чуло. Читав непријатељски логор скупа с артиљеријом и непроцењивим благом 

пао је у наше руке, а непријатељ се налази у потпуном нереду у бегу, покривши лешевима прилазе рововима, 

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

оделом, уз губитак свега свога драгоценог блага, чији сам наследник постао ја... 

а) О ком догађају говори текст и које се године он одиграо? ____________________________________ 

    ___________________________________________________, године _________________ 

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

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

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

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

д) Како се звао краљ Француске у време тог догађаја? _______________________________________ 

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

    У Конвенту и у ... клубу ... је узео на себе да објашњава и правда терор. ... За његово схватање терора 

нарочито је важан његов говор од 25. децембра 1793, ... Уставна влада има да одржи републику; 

револуционарна, да је оснује. Револуција, то је рат између слободе и њених противника. Револуционарна је 

влада у ствари ратна влада, и стога не може бити везана законом.‖ 

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

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

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

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

      ... Heгo за сад нека буде старјешина ..., који је код Турака и онако познат као ајдук; па ако Турска војска 

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

бацићемо кривицу на њега и на остале ајдуке, пак ћемо ми послије њему ласно извадити бурунтију* и предати 

га, као ајдука; ако ли се што друкчије окрене, и ово се    протегне, ми ћемо владати и заповједати, народ је нама 

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

мјесто пријетње из пиштоља гађати, огласи старјешинство своје по свој Србији. 

а) О ком догађају говори текст? ____________________________________________________________  

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

в) Шта је бурунтија? _____________________________________________________________________  

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

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

 

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

     ,,... . Ја сам служио и господарио, поповао и војводовао; путовао по народном послу далеке путове и код ку-

ће мирно седео и у мојој башти воће калемио; војевао сам опасне ратове и уживао благодети општег мира; с 

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

њих, живео у сваком благу и изобиљу, и опет долазио до сиротиње; имао сам лепе куће и гледао их из шуме 

спаљене и срушене... . – То је, децо, вечна променљивост судбине, ..; из те променљивости научите: да се не -

треба у срећи гордити ни у несрећи очајавати.―  
 

а) име и презиме аутора текста  ____________________________________________________________  

б) назив његовог дела _________________________________ 

в) пун назив установе чији је он био први председник _________________________________________ 

г) годину оснивања те установе ______________ 

д) назив битке у којој је француска флота те године поражена  _________________________________ 
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5. Пажљиво погледај слику и на линији напиши.  

а) назив догађаја са слике __________________________________ 

место и годину одигравања догађаја 

_______________________________,  _____________ 

б) име и презиме изабраног патријарха 

______________________________________________ 

    име и презиме изабраног војводе 

 _____________________________________________ 

в) име и презиме српског кнеза у време догађаја 

    _________________________________________ 

6. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника 

и одговори на питања. 

„  донесена је одлука да се друштво оснује,. ...Примљена су и правила, која је њихов састављач назвао Основ,... 

од којих је најзначајније било увођење звања председника... 

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

путем њега ради на ширењу књижевности и просвете српског народа, другим речима „да се Књиге Србске 

рукописне на свет издају и распрострањавају‖... 

а) О ком друштву говори текст? _____________________________________ 

б) Које године је друштво основано? _____________________________________ 

в) Ко је био први председника друштва (име и презиме)? _____________________________________ 

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

д) Како се назива часопис тог друштва? _____________________________________ 

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

      „Велика се дакле Скупштина ... отворила,.. 

Други дан се и Књаз торжествено заклео, да ће по том уставу [...] и по тим законима с народом управљати, а и 

народ се такођер заклео, све то као свето писмо држати и бранити: ... 

Тако се та револуција без капи крви, на срећу Књаза и на велико добро народа, свршила: ... Слава је ту велика, 

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

а) град у коме је одржана Скупштина и годину њеног одржавања ___________________ , ________ 

б) назив Устава који је тада донет  ____________________________ 

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

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

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

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

нужно је да се тачно познаје и стање Славоније, Хрватске и Далмације а разуме се да у ово спадају народи 

Срема, Баната и Бачке. [...] 

У кратко да рекнемо: Србија мора настојавати да од зданија турске државе само камен по камен оцепљује и 

прима како би од овог доброг материјала на старом добром темељу старог царства србског опет велику нову 

србску државу саградити и подигнути могла. ... 

а) назив документа о ком говори текст _________________________________ 

б) име и презиме аутора документа   _________________________________ 

в) област коју аутор подразумева под Сјеверном Албанијом _________________________________ 

г) годину доношења документа _________________________________ 

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

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

У време револуције 1848/49 године српски кнез је био Михаило Обреновић Т Н 

Јанчићева буна одиграла се исте године кад и битка на Чегру Т Н 

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

Српска народна слободоумна странка је основана 1859. године Т Н 
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10. Поред догађаја напиши годину кад се збио.                                                                                            

а) Хаџи Проданова буна __________ 

б) почетак владавине Чарлса II __________ 

в) Законик Данила I __________ 

г) Темишварски сабор __________ 

д) Устанак Срба у Банату __________ 

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

     _____  погибија хајдук Вељка Петровића 

     _____  мир у Букурешту 

     _____  Светоандрејска скупштина  

     _____   прво путовање око Земље  

     _____   Устав САД 

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

      Цариградско-грчки патријарх и митрополити станујући овде у мојој царској престоници, представили су у 

мој царски диван потврђену печатима молбу оваквог садржаја: 

Како је већ нестало патријарха ..., то неки у току последње две године -  ... - назначавајући кандидате ... 

учинише од ње извор грамзљивог прихода; а они који су постајали патријарсима стараху се само о својим 

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

а) О којој установи говори текст? _____________________________________ 

б) На који догађај и коју годину се односи текст? _____________________________, _______ 

в) Ко је био владар Хабзбуршке монархије у то време? _____________________________________ 

13. У нему карту 

уцртај тачку и поред 

ње напиши називе 

градова/тврђава које 

је Србија  

      добила 1867. 

године. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

а) __________________________  владавина незнатне мањине  

б) __________________________  заповедник делија  

в) __________________________  помиловање/опроштај  

г) __________________________  старешина над хиљаду војника  

д) __________________________  феудални земљишни посед насилно претворен у баштину 

15. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 
 

Полећела два врана гаврана 

са ..., поља широкога, 

а од Шапца, града бијелога, 

крвавијех кљуна до очију 

и крвавих ногу до кољена. 

Прелећеше сву богату Мачву, 

 

а) Која је битка опевана у песми? ______________________________ 

б) Како се звао аутор песме? _______________________________ 

 

в) Које године се одиграла битка? ______________ 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, Аранђеловац 2014. 

1. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

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

гонитеља, и то под нашом заштитом... А напротив, пак, да бисте ви осетили већ на самом почетку благост и 

сласт наше владе и господства, одобравајући прирођеном нам благошћу —закључили смо: да се по српском 

обичају слободно држите источне цркве, грчког обреда и по пропису старог календара, и да вам — како досада 

тако и одсада — не могу чинити никакве досаде ни црквени ни световни сталежи...‖ 
 

А) Ком народу је позив упућен? __________________________________ 

Б) Ко је најжешћи душманин хришћанског народа? __________________________________ 

В) Како се зове владар који их позива? __________________________________ 

Г) Које године их позива и даје привилегије? __________________________________ 
 

2. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

„На темељу тога ми смо одлучили и наредили: 

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

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

А) Део које наредбе је наведени члан? __________________________________ 

Б) С којим циљем је наредба донета?________________________________________________________________ 

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

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

3. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

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

од терора своју личну ствар. За његово схватање терора нарочито је важан његов говор од 25. децембра 1793, у 

коме он повлачи разлику између уставне владе и револуционарне. Уставна влада има да одржи републику; 

револуционарна, да је оснује. Револуција, то је рат између слободе и њених противника. Револуционарна је 

влада у ствари ратна влада, и стога не може бити везана законом.‖ 
 

А) Име и презиме личности на чији говор се односи текст______________________________________ 

Б) Државно уређење Француске у време тог говора.____________________________________________ 

В) Државно уређење Немачке у време тог говора.____________________________________________ 
 

4. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

„Све остале власти морају бити са изборним представницима. Али се не хтеде дати бирачко право свима 

становницима, него би решено, да ко хоће да буде бирач, мора плаћати порез, који се равња с тродневном 

његовом зарадом; тако се грађани нађоше подељени на две класе, на грађане активне, то јест на бираче, и на 

грађане пасивне, то јест они који немају бирачкога права.― 
 

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

______________________________________, _________________________, __________ 

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

_______________________________________________________________________________________. 

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

5. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

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

Срби ce у том шанцу одбранише. 

А) На коју битку се односи наведени текст? __________________________________ 

Б) Које године се она одиграла?_____________________________. 

В) Како се презива Петар? __________________________________ 

Г) Ко су „они―? __________________________________. 

Д) Против које европске државе су још „они― ратовали у време ове битке? _______________________. 
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6. На линији поред појма напиши објашњење. 

Ђумрук-________________________________________________________________________________ 

Ћаја (ћехаја) -____________________________________________________________________________ 

мирија-_________________________________________________________________________________ 

7. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

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

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

путовао по народном послу далеке путове...― 
 

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

_________________________ 

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

______________________________________________________________________________________ 

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

8. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

,,Истина да Срби и Турци тада никаки уговора о миру нису писали, али... после с пашом уговори ово: 1) да се 

Турци не мешају у купљење дације, него кнезови сами да је купе;  

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

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

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

и над муслиманима, а Милош у земљи над народом и над кнезовима.― 
 

А) Наведи личности које су се договарале. _____________________ ____________________________ 

Б) Наведи годину договора._______________________ 

В) Шта је дација? _______________________________________________________________________ 

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

 

9. Пажљиво погледај слику и на линији напиши. 

А) титулу, име и презиме личности са слике. 

________________, ____________________________________________ 

Б) године владавине ______-______ 

В) годину доношења Устава по коме влада. _________ 

Г) назив тела које је ограничавало његову власт.  

_______________________________ 

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

_______________________________ 

 

10. Хронолошки поређај догађаје (1 за најстарији догађај) 

_______ абдикација Милоша Обреновића 

_______ крај владавине Чарлса I 

_______ оснивање Свете алијансе 

_______ Благовештенски сабор 

_______ битка код Лајпцига 

 

11. Поред тачног исказа заокружи слово Т, а поред нетачног Н. 

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

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

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

У Црној Гори гувернадурство је укинуто 1732.      Т Н 
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12. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши. 

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

ово би морали после свог повратка тачно писмено известије о ствари дати. Нарочито се треба известити о 

Босни и Херцеговини, Црној Гори и Сјеверној Албанији...  

У кратко да рекнемо: Србија мора настојавати да од зданија... државе само камен по камен оцепљује и прима 

како би од овог доброг материјала на старом добром темељу старог царства србског опет велику нову србску 

државу саградити и подигнути могла...― 
 

А) назив програма на који се односи текст __________________________________ 

Б) годину доношења програма _______________ 

В) име и презиме аутора програма __________________________________ 

Г) шта аутор подразумева под Сјеверном Албанијом? __________________________________. 

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

13. Пажљиво погледај слику и одговори на питања.  

А) назив установе са слике 

______________________________________ 

Б) годину оснивања установе ________ 

В) име и презиме првог председника установе 

________________________________________ 

Г) пун назив правног дела чији је он аутор.  

______________________________ 

 

Преостала два питања била су посвећена Првом 

светском рату. 


