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УПУТСТВО ЗА РАД
Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео.
Ако неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на следеће, а
касније се врати решавању прескоченог питања.
3.
Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно.
4.
Питања ради самостално и не ометај друге ученике.
5.
Израда теста траје 60 минута.
6.
Тест садржи петнаест питања.
7.
Употреба мобилног телефона је забрањена.
8.
Писање личних података или било чега другог на тесту је забрањено.
9.
Одговори који су прецртавани неће бити признати.
Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати!
1.
2.

1. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши.
„По том мору једрили смо три месеца и двадесет дана, немајући ни најмање свеже хране. Двопек што
смо га јели није више био хлеб него само прашина која је била измешана црвима коју су изјели вредну
твар у двопеку,…..Вода коју смо морали пити била је такође смрдљива“.
а) догађај о коме говори текст _______________________________________________________
б) године одигравања догађаја
од ______________до _____________ године.
в) циљ догађаја _________________________________________________________________________
2. Пажљиво погледај слику и на линији напиши
а) назив слике и име аутора
_____________________________________________
б) државу у којој је личност са слике била краљ
_____________________________________________
в) државу у којој је личност са слике била цар
____________________________________________
3. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши.
...има три дела.. Све куће леже у лепим башчама, покривене су шиндром* и ограђене даскама. 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* или дворана трговачка, у
којој на обе стране имају продавнице. У другом одељењу имају у два ката многе собице; ...Треће
одељење састоји се од простране авлије...
а) град о коме говори текст и годину његовог пада под Турску власт ___________________________ ,
___________________ године
б) презиме личности из текста и њену највишу државну функцију коју је обављала у Турској
______________________________ , ________________________________________________________
в) објашњење за безистан __________________________________________________________________
4. Поред догађаја напиши годину када се збио.
а) коначно уједињење Италије- __________________
б) крај Кандијског рата _____________
в) битка на Палежу- __________________
г) битка код Качаника _______________________
5. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н.
a) Друго француско царство је проглашена у време револуције 1848/1849. године
б) Битка код Кнића одиграла се исте године кад и битка код Лајпцига
в) Духовну од световне власти у Црној Гори је одвојио Петар II Петровић Његош.
г) Начертаније је саставио Димитрије Давидовић
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6. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.
...За пресецање наших трговачких веза са свим крајевима света;
За наметање пореза без наше сагласности;..
За превожење наших становника преко мора, да би им се судило због наводних прекршаја...
...Дакле, ми се као представници уједињених држава ... окупљени на генералној скупштини, обраћамо
највишем суду света...
а) О ком документу говори текст? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
б) Где је била и када је одржана генерална скупштина (тачан датум)? ____________________________ ,
______________________________
в) Која држава је наметала порез без сагласности и коме? _____________________________________
______________________________________________________________________________
г) О ком мору се говори у тексту? _____________________________________________________
7. Поред појма напиши његово објашњење.
а) ђумрук ___________________________________________________________________
б) попечитељ________________________________________________________________________
в) мирија ______________________________________________________
8. Уз име личности напиши државу и највише звање/титулу коју је у њој имао.
а) Чарлс II _________________________________________________, __________________________
б) Јосиф II _________________________________________________, __________________________
в) Александар I _____________________________________________, _________________________
9. На линијама напиши имена и презимена личности које су чиниле друго намесништво у
Србији.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Пажљиво погледај карту Првог српског устанка.
а) На линији поред броја напиши
назив битке и годину одигравања.
1.________________________________,
____________. године
2.________________________________,
____________. године
1

3.________________________________,
____________. године
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б) Одговори на питање.
Шта приказују означавају црне
стрелице на карти ?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

11. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.
,,... . Ја сам служио и господарио, поповао и војводовао; путовао по народном послу далеке путове и
код куће мирно седео ...; 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, ... .
– То је, децо, вечна променљивост судбине, ..; из те променљивости научите: да се не треба у срећи гордити ни у несрећи очајавати.“
а) Како се назива дело и ко је аутор дела на које се одноди текст? ________________________________
________________________________________________________________________________________
б) Како се назива и кад је основана установа чији је аутор текста био први председник?
___________________________________________________________________________ , ____________
12. Пажљиво прочитај текст 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,...
Тако се та револуција* без капи крви, на срећу Књаза и на велико добро народа, свршила: ...
а) град и годину када је одржана Скупштина __________________________________,
______________________________________________________________________
б) име и презиме Књаза који се на скупштини заклео да ће по тим законима управљати
_______________________________________________________________________________________
в) назив револуције поменуте у тексту ______________________________________________________
_______________________________________
13. Пажљиво прочитај текст на линији напиши.
“…дознао сам да је објављено да је кнез Метерних дао оставку на положај…, што је затим
публиковано у службеним бечким новинама. Тога дана (14. Ш) покрет народа добио је у још већој
мери општи карактер; с тим је истовремено порасла и спремност царева да учини уступке жељама
толиких хиљада....“
а) догађај о ком говори текст и годину када се одиграо _________________________________________
___________________________________ , ____________________
б) државну функцију коју је тим догађајем изгубио кнез Метерних ______________________________
в) име и презиме српског кнеза у време тог догађаја ___________________________________________
14. Хронолошки поређај догађаје и обележи их редним бројевима од 1 до 4 (1 за најстарији).
___ Букурешки мир
___ Намеснички Устав
___ Грађански рат у САД
___ Хаџи-Проданова буна
15. Од понуђених земаља на линији напиши ону која је прва укинула феудализам.
Пруска

Русија

Србија

_______________________________________

Француска

Турска

