
 

 

 

                                 ШИФРА__________ 
   
                                КОМИСИЈА__________ 

 

 

ТЕСТ  ЗНАЊА 
 

 

 

ЗА  VII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

   

ИСТОРИЈА 
 

 

 

ОПШТИНСКО     ТАКМИЧЕЊЕ 

2023.  ГОДИНЕ 

 
 

УПУТСТВО  ЗА РАД 
 

 

 

 

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. 

Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати! 

 

Број поена 



 

ТЕСТ ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ - СЕДМИ РАЗРЕД  2023. ГОДИНЕ 

  

 

1. Попуни табелу подацима који недостају. 

 

дело име и презиме аутора земља из које је аутор 

Друштвени уговор   

О духу закона   

 

2. Уз назив државе напиши државно уређење које је имала у наведеној години.  

 

а) Енглеска 1789. _____________________ 

б) Француска 1803. ____________________ 

в) САД 1787. ________________________ 

г) Француска 1869. _____________________ 

 

3. Напиши титулу и име владара:  

 

а) Француске у време почетка Америчке револуције ________, ________________________________ 

б) Хабзбуршке монархије у време Бостонске чајанке __________, ______________________________ 

в) Енглеске на почетку Енглеске револуције _______, ________________________________________ 

 

4. На линији испред догађаја напиши годину кад се одиграо. 

 

                        _________  Наполеон I Бонапарта прогнан на Елбу. 

  _________  битка код Аустерлица. 

  _________  Наполеон I Бонапарта постаје доживотни конзул.  

 

5. Поред имена владара напиши име државе којом је владао и годину доношења првог Устава 

у тој држави. 

 

а) Луј ХVI   ____________________________________________________________, __________ г. 

 

б) Милош Обреновић  ______________________________________________________, __________ г. 

 

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

 

    _____  Бечки конгрес 

    _____  Почетак француског Другог царства 

    _____  Јакобинска диктатура  

    _____  Устав САД 

    _____  Битка народа  

 

7. Поред догађаја напиши годину када се збио.      

 

а) почетак владавине Јосифа II  __________  

б) Убиство Хаџи Мустафа-паше _________   

в) Битка код  Бородина ________  

г) Невесињска пушка  _________  

 



 

8. Повежи личности и догађаје: 

 

1. Владавина уставобранитеља              ____ Карађорђе Петровић 

2. Битка на Љубићу                                 ____ Миленко Стојковић 

3. Убиство у селу Радовање                   _____ Аврам Петронијевић 

4. Погубљење Аганлије                           _____ Танаско Рајић 

 

9. Пажљиво погледај карту Првог српског устанка.                                                                            
                                                                                 

 

 

 а) На линији поред броја 

    напиши назив битке 

    и годину одигравања. 

 

 1._________________________, 

    ____________. године 

 

 2._________________________, 

    ____________. године 

 

 3._________________________, 

    ____________. године 

 

 4._________________________, 

    ____________. године 

 

10. Ако је исказ тачан заокружи слово Т, а ако је исказ нетачан слово Н. 

 

Апсолутистичка монархија је облик државе са јаком влашћу владара                              Т      Н 

Индустријска револуција је почела у Енглеској проналаском штампарске машине        Т      Н 

Мајска скупштина одржана је у Новом Саду                                                                        Т      Н 

Друго француско царство је проглашено 1851. године                                                        Т      Н 

   

11. Пажљиво прочитај текст и одговори.  

                                                                                    

У време владавине Уставобранитеља, у Србији су објављени документи и десили важни догађаји 

датих година: 

а) 1844. __________________________________________________ 

б) 1844. ____________________________________________________  

в) 1857. ______________________________________________________ 

в) 1858.  _______________________________________________________ 

  

12. Од понуђених земаља на линији напиши оне које су 1800. године биле независне монархије. 

       

         Русија,    Француска,   Турска,   Србија,   Пруска,   Грчка  

 

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

                                                     

          Марија Антоанета, Велингтон, Франсоа Волтер, , Франц Јозеф, Лајош Кошут 

  

а) Француска ____________________________      б) Енглеска _____________________________ 

 

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

 

а) __________________________  Канцеларија великог везира, турска влада. 

б) __________________________ Опроштај казне за неко незаконито дело. 

в) __________________________  Султанова наредба или заповест.  

г) __________________________  Одрицање од владарске круне. 

 

15. Одговори на питања 

 

а) Ко је био први световни владар Црне Горе (титула, име и презиме)?__________________________ 

б) Које битке су Црногорци водили 1796. године? ____________________, ___________________ 

в) Како се звао турски војсковођа који је предводио поход на Црну Гору 1862. године? 

__________________________________ 


