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1. Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео. 

2. 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! 

 

 

 

Број поена 
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1. На линије поред дела напиши име и презиме аутора. 

 

а)  „Друштвени уговор“ ___________________________________________________  

б)  „Сретењски устав“ ____________________________________________________  

в)  „Начертаније“_________________________________________________________    

г) „Луча Микрокозма“  ___________________________________________________ 

 

2. Повежи личности и догађаје тако што ћеш на линији поред слова уписати одговарајући број. 

1. Јакобинска диктатута                    a)_____  Абрахам Линколн 

2. Друга француска република         б)_____  Максимилијан Робеспјер 

3. Грађански рат у САД                    в)_____  Никола I Петровић Његош 

4. Битка код Вучјег Дола                  г) _____  Луј Наполеон Бонапарта  

                                                                            

 3. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

        Члан I 

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

Сената и Представничког дома. 

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

народа сваке државе при чему бирачи из сваке државе треба да одговарају овим захтевима, који  

су установљени за бираче најмногобројнијег дома Законодавне скупштине државе. 

 

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

б) Ко по документу врши законодавну власт?  ______________________________________________ 

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

 

4. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.                   

Народна Скупштина бејаше се заклела да се не разилази, док не напише устав. Она је на том послу 

радила две године..., а краљ се закле, да ће га поштовати.... Целокупна се дакле власт врши преко 

представника; усвоји се и то: да краљ представља цео народ по наследном праву и да он има права 

да бира себи министре. 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) Које године је донет Устав о ком се говори у тексту и у којој држави?  _______,   _______________ 

б) Како се звао краљ који се заклео да ће поштовати Устав и којој династији је припадао?  

 ___________________________,    ___________________ 

в) Како су по том Уставу били подељени грађани?___________________________________________, 

_______________________________________________________________________________________ 

г) Који услов је био да грађанин има право гласа?____________________________________________ 

     

5. Хронолошки поређај догађаје тако што ћеш на линијама уписати бројеве од 1 до 5  
   (1 за најстарији догађај):                                                      

               ___ Турски Устав     

    ___ битка код Садове  

                                                ___битка код Мађенте   

    ___ Грађански законик Кнежевине Србије 

    ___ битка код Седана 
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6. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.  

Онда се ове Шумадинске четобаше стану разговарати и договарати између себе:  

„Ко ће сад бити старјешина!“ /.../ И он се стане изговарати, да не умије управљати народом, и да 

је зао и љут, па oћe одма да убије, онда му кнез Теодосије рече: „Што ти не знаш, ми ћемо ти 

казати; а што велиш, да си љут и зао, па оћеш одма да убијеш, баш такови сад и треба“. /.../ И 

тако се /.../ прими старјешинства, и почевши одма господарски судити и заповједати. 

 

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

____________________________________________________________________________________  

б) Ко је изабран за „старјешину“? ________________________________  

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

                                                                          

7. Попуни табелу траженим подацима.  

                                                                                      

ред. 

бр. 

владар година почетка 

владавине 

титула држава 

1. Катарина II Велика     

2.    Марија Терезија    

3. Луј XVI    

4. Јосиф II    

 

8. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.                

...Нађено је као правично да ce, с погледом на учешће које су Срби узели у овом рату, то свечано 

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

и обећава да њихов мир неће моћи бити помућен због прошлих догађаја. Утврђења саграђена у 

њиховој земљи за време овога рата а која нису раније постојала, биће сравњена са земљом, ...  

 

а) Који је назив документа о ком говори текст и које године је потписан?  _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б) Које су државе потписале тај документ? 

______________________________________________________________________ 

в) Шта је амнестија? __________________________________________________________________ 

г) Како су се Срби понели према одлукама тог документа? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

9.  Одговори на питања. 

    а) Који балкански народ је први стекао независност од Османског царства?  __________________ 

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

    в) Које године је стекао независност? ___________________________ 

     

10. Поред догађаја напиши годину када се збио: 

 

а) ________ Убиство Хаџи Мустафа паше. 

б)________ Битка на Дрлупи. 

в) ________ Оснивање Правитељствујушчег совјета. 

г) ________ Турска предаја београдске тврђаве у Првом српском устанку. 
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11. Поред имена личности напиши све титуле које је носио и све државе којима је владао.                                           

 

а) Виторио Емануел II ___________________________________________________________  

б) Џорџ Вашингтон  ________________________________________________________________ 

в) Вилхем I _________________________________________________________________________ 

 

 

12. Пажљиво погледај слику и на линији напиши:   

   

                                                                               а) Како се зове владар са слике (титула, име и презиме) 

                                                                                    ____________________________________ 

                                                                               б) Догађај и година када је збачен са власти? 

                                                                                    ____________________________________ 

                                                                               в) Којом буном и када је збачен његов претходник? 

                                                                                     ____________________________________ 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

а) Јован Ристић је био члан Намесништва 1873. године.                                                       Т         Н 

б) Мајском скупштином за патријарха је изабран Јосиф Рајачић.                                        Т         Н 

в) Санстефански миром је створена Велика Румунија.                                                          Т         Н 

г) Тимочку буну је угушио кнез Милан Обреновић.                                                              Т         Н 

 

14.  Од понуђених земаља на линији напиши ону која је прва укинула феудализам.        

 

                     Пруска            Русија   Србија                                 Турска                                  

       

                               _______________________________________   

 

15. На линији поред објашњења напиши појам на који се односи. 

 

а) Устав који доноси владар без одлуке скупштине  __________________________________________   

б) Савез политичких странака или држава    _________________________________________   

в) Објава, изјава, свечана програмска изјава  _______________________________________ 

г) Најмања административна област у Турском царству ________________________________________ 


