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ТЕСТ ЗНАЊА
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ТАКМИЧЕЊЕ

2016. ГОДИНЕ

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.
Тест садржи петнаест питања.
6.
Израда теста траје 60 минута.
Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати!
1.
2.

ТЕСТ ЗА ОКРУЖНО ТАКМIЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ - СЕДМИ РАЗРЕД 2016. ГОДИНЕ
1. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши.
„ Четвртак 11. октобар. Пловило се ка југозападу по мору које је било непогодније него на читавом
досадашњем путу. ...У два по поноћи појавило се копно на удаљењу од две миље. Сва једра су
спуштена... и дo зоре у петак доспело се дo једног од Лукајских острва, ... Адмирал и команданти
два друга брода отпловили су у наоружаном чамцу. Адмирал је узео краљевску заставу...

а) догађај о ком говори текст и годину када се одиграо ____________________________________
б) назив „мора“ по коме се пловило ________________________________________
в) име државе чију је заставу адмирал узео ________________________________
2. Пажљиво погледај слике и на линијама испод слике напиши
1. име и презиме аутора слике
2. назив слике
а)

б)

а) 1. _______________________________________

б) 1. _________________________________________

2. _______________________________________

2. _________________________________________

3. Попуни табелу тачним подацима.
ред.

земља

1.
2.
3.

Аустрија
Русија

династија

4. Хронолошки поређај следеће појмове и
обележи их редним бројевима од 1 до 5 (1 за
најстарији).

___ почетак америчког грађанског рата
___ Хаџи Проданова буна
___ доношење Грађанског законика у Србији
___ Букурешки мир
___ Милетина буна

владар

престоница

Луј XIV
Јосиф II

Париз

год. владавине
владара

1682-1725
5. Поред догађаја напиши годину
када се догодио:

а) Битка на Крусима- ___________
б) објава Начертанија- ___________
в) крај Кандијског рата- ___________
г) Светоандрејска скупштина- ___________
д) Друга сеоба Срба- ___________

6. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.
...и онај дан онде код цркве учини скупштину, ...И сав сабор нађе, да друкчије никако бити не може,
него да се бију с Турцима док сви не изгину;... И сви сложно стану молити ... да им он буде старешина, и
да ји не изда. ... на то одговори, да ће им он бити старешина, ...после те скупштине отиде са својим старим,
и сад на ново приставшим, момцима, ..., и онде после дугога премишљања и већања отиде у вајат, те се
обуче у своје војводске аљине и припаше оружје сребрно, па онако накићен изађе међу момке носећи у
руци свој војводски барјак, који је до сад лежао негде сакривен, па пружи барјак Сими Пастрмцу,
говорећи: ,Ево мене, а ето вам рата с Турцима’...
а) На који верски празник, где и које године се одиграо догађај о коме говори текст?
________________________________, ____________________________, ________________
б) Ко је постао старешина (име и презиме)? ____________________________________________
в) У којој је бици исте године Наполеон поражен? __________________________________
7. Пажљиво погледај карту из Првог српског устанка и на линији поред броја
напиши назив/место битке и годину њеног одигравања
1. _____________________,
____________ год.
1

2. _____________________,
____________ год.
3. _____________________,
____________ год.

2

4. _____________________,
____________ год.

3
4

8. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши.
„ 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) назив установе о којој говори текст и годину њеног оснивања ___________________________
_______________________________________________
б) велику силу на чију препоруку је основана ________________________
в) разлог због кога су посланици прихватили препоруку _________________________________
____________________________________________________________________________________
г) зашто је Карађорђе одредио манастир Вољавчу за седиште _________________________
____________________________________________________________________________________
9. Допуни реченице.

Капетан Руже де Лил је, _________ године, спевао ______________________________________
________________________________________. Касније је названа __________________________
и она је данас __________________ Француске.

10. Пажљиво прочитај текст и 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) државно уређење Француске у време тог догађаја ______________________________________
г) име и презиме српског кнеза у време тог догађаја _______________________________________
11. Пажљиво прочитај текст телеграма и одговори на питања.
»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) Ког месеца и које године је послат телеграм?________________________
б) Којим поводом је послат? __________________________________________________________
в) Ко га је послао (титула, име и презиме)? ______________________________________________
г) Коме је послат (титула, име и презиме)? _______________________________________________
12. Пажљиво прочитај и напиши. До стицања независности у Србији су била два намесништва.

а) године трајања намесништва - прво: ___________________; друго _____________________
б) личности које су сачињавале прво намесништво (име и презиме)? _________________________
__________________________________________________________________________________
13. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши.
„Ни један народ не може бити честит ни срећан у којем законитога суда и доброг правитељства
нема ...зато дакле сви народи свијета на свако годиште дају ... порез, колико је у којему мјесту или
держави речено; а то не дају за друго, него за самијех себе... Ато је и нама од највише потребе и тако
учинисмо да свака кућа даје на годиште парах илити динара шесдесет. Будући наш Преосвјашчени
Господин Митрополит и кавалер ... најпрви дао цијели доход од свијех земаљах цетињскога Манастира, ...

а) назив документа о коме говори текст и годину његовог доношења ________________________
__________________________________________________________
б) о чему говори овај текст/члан документа ______________________________________________
в) име и презиме „митрополита и кавалера који је најпрви дао цијели доход“ _________________
___________________________________________________________
14. На линији пoред појама напиши његово објашњење.

а) читлук - _________________________________________________________________________
б) ђумрук - _________________________________________________________________________
в) мирија - __________________________________________________________________________
15. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н.

Духовну од световне власти у Црној Гори је одвојио Петар II Петровић Његош.
Београдски везир 1814. године био је Сулејман паша Скопљак
Битка код Кнића одиграла се исте године кад и битка код Лајпцига
Танаско Рајић погинуо је у боју на Љубићу
Наполеон I Бонапарта је 1804. године водио битку код Аустерлица
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РЕШЕЊЕ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ- СЕДМИ РАЗРЕД - 2016.
бр.пит.
ОДГОВОР
поени
1.
а) откриће Америке, 1492. (1/0)
б) Атлански океан (1)
3
в) Шпанија (1)
2.
а)1. Микеланђело Буонароти
2. Стварање Адама (1/0)
2
б)1. Рафаел Санти
2. Сикстинска Мадона (1/0)
3.
1. ред -Француска, Бурбон, 1643-1715 (1/0)
2. ред - Хабзбург, Беч, 1780-1790 (1/0)
3
3. ред -Романов, Петар I, Санкт Петербург (1/0)
4.
5, 2, 4, 1, 3 (3/0)
3
5.
а) 1796. (1)
б) 1844. (1)
5
в) 1669. (1)
г) 1858. (1)
д) 1739. (1)
6.
а) Цвети, Таково, 1815. (1/0)
3
б) Милош Обреновић (1/0)
в) код Ватерлоа (1)
7.
1. Мишар, 1806. (1/0)
2. Иванковац, 1805. (1/0)
4
3. Делиград, 1806. (1/0)
4. Чегар, 1809. (1/0)
8.
а) (Правитељствујушчи) совјет, 1805. (1/0)
4
б) Русије (1)
в) никако не би ради да им Кара-Ђорђије заповиједа. (1)
г) хтео је да их удаљи од себе и умањи им значај ( утицај) или да
неограничено влада (1)
9.
1792., Бојну песму Рајнске области (1/0)
2
Марсељеза, химна (1/0)
10.
а) мартовски устанак у Бечу, 1848. (1/0)
б) канцелара (1)
4
в) република (1)
г) Александар Карађорђевић (1/0)
11.
а) април, 1867. (1/0)
4
б) добијање градова (Турци напустили тврђаве у Србији) (1)
в) Кнез Никола Петровић (1/0)
г) кнез Михаило Обреновић (1/0)
12.
а) прво: 1839.-1840. (1/0),
друго 1868.-1872. (1/0)
б) Јеврем Обреновић, Тома Вучић Перишић и Аврам Петронијевић (1/0)
3
13.
а) Први црногорски законик или Законик црногорски и брдски, 1798. (1/0)
б) о увођењу пореза (1)
3
в) Петар I Петровић (1/0)
14.
а) читлук - феудални земљишни посед насилно претворен у баштину (1)
б) ђумрук – царина (1)
3
в) мирија - државна каса, државно имање (1)
15.
Н, Т, Н, Т, Н
1+1+1+1+1+1
5
Укупно
50
прво место 50-51;

друго место 48-49;

треће место 46-47

