
 

 

 

 

ТЕСТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД - ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2019. 
 

1. На линије уз дела напиши име и презиме аутора. 

а) „Давид“-  . 

б)  „Сикстинска Мадона“ -   . 

в)  „Ромео и Јулија“-  . 

г) „ Владалац“-     
 

2. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

Даље на путу ка Нишу срели смо 16 турских коњаника који су били десечари ... На повратку из Цариграда 

кроз Бугарску сустизале су нас гомиле по 20 људи, који су дању и ноћу путовали из Цариграда где су били 

отерани на работу за потребе султана и паша. Сада су ти људи, после два месеца рада, журили својим кућама, 

делимице код Смедерева и Београда, где им по пољу пропада летина... “ 

а) Ко су десечари?    
 

б) На који покорен народ се односи наведени текст?    
 

в) Које године су Турци заузели Смедерево?    

 

3. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

...један је од најзначајнијих вођа котарских ускока,... ., . а сам се исказао у многим борбама против Турака,... 

Од млетачких власти добио је висока одликовања и земљишни посед у Котарима. Допао је и турског ропства, па 

је у цариградском затвору провео око четрнаест месеци, а једно време је био интерниран и у Млецима.... 

а) На коју личност се односи  текст (име и презиме)?    

б) У којим ратовима је учествовао и од када до када су трајали? (написати пун назив ратова и године 

њиховог трајања) 

  _ 
 
 
 

4. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

Аустријски цар дао је Србима у Угарској, ..... године, следеће повластице: 

„ .... 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. Нека 

вам буде слободно по својој власти између себе од свога народа и језика постављати себи архиепископа којега 

ће бирати између себе црквени и световни сабор... 

а) Како се звао аустријски цар који је дао повластице Србима и које године их је дао? 
 

б) Које је право Србима загарaнатовано по овом тексту?    
в) Које тело је бирало архиепископа?    

г) У којој бици су хабзбуршка војска и српски устаници  те године доживели пораз?    
 

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

   Намеснички Устав 

   мир у Аузбургу 

   битка код Аустерлица 

   Српски грађански закон 

   битка на Мохачу 



 

 

6. На линији напиши називе митрополија којима су Срби управљали после укидања Пећке 

патријаршије. 
 
 

7. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши 

 

„...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... 

а) назив установе о којој говори текст  и годину  њеног оснивања    
 
 

б) име и презиме првог председника те установе    
 

в) поморску битку у којој је поражен Наполеон, године када је установа основана    
 

8. Пажљиво прочитај текст и на линији напиши 

..., 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) назив  документа о ком говори текст и годину његовог потписивања     
 

 
б) државе које су потписале тај документ    
в) шта је амнестија    
г) како су се Срби понели према одлукама тог документа   

 

 

9. Пажљиво погледај слику и на линији напиши 

 

 
 

10. Поред догађаја напиши годину када се збио: 

 

 
а) име и презиме аутора слике 

 

 

б) назив слике     

 

в) православни верски празник и годину када се 
 

одиграо догађај са слике     
 

г) име и презиме личности која на слици држи барјак у 

рукама   

 

  Битка на Делиграду 
 

  Буна Томе Вучића Перишића 
 

  окупација Босне и Херцеговине 

  оснивање Свете алијансе 



 

 

11. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 

,,Кад се огласи наоколо да су баше (јањичари) Аџи-Мустајпашу убиле и да су против цара, онда навале из 

околних крајева, ... све беспослице и крвници и бескућнуци у Бијоград као орлови на стрвину, и даље ји све 

радо попримају, једно да би се могли бранити ако би цар и на њу војску подигао као на Пасманџију*, а друго да 

се између себе један од другога чувају... 

а) О чијој владавини говори текст?     

б) Које године је убијен Аџи-Мустајпаша?    

в) Ко је Пасманџија?                                                                                                                                           
г) Како је гласио званичан назив територије којом је управљао Аџи-Мустајпаша и под којим називом 

је та територија још позната? званичан   

познат    
 
 

12. Пажљиво погледај слику и на линији напиши 

 
 

а) име и презиме личности са слике 
 
 

 

б) његово најпознатије дело (спев) 
 
 

 

в) титулу и име владара која га је наследио 
 

 

 

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

Начертаније је саставио Доситеј Обрадовић Т Н 

Елајет је највећа територијална јединица у Хабзбуршкој монархији Т Н 

Оснивач Језуита био је Игњацио Лојола Т Н 
Ото фон Бизмарк је био први канцелар Немачког царства Т Н 

 

14. 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) име и презиме српског кнеза у време тог догађаја     
 

15. На линији иза објашњења напиши назив појма на који се односи. 

а) владавина незнатне мањине    
 

б) султанов документ о наименовању    
 

в) писана заповест везира    
 

г) феудални земљишни посед насилно претворен у баштину   



 

 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ СЕДМИ РАЗРЕД  - 2019. 
 

 

бр.пит. ОДГОВОР  поени 

1. а) Микеланђело Буонароти  (1/0)             Уџбеник ... БИГЗ стр. 20 

б) Рафаел Санти (1/0)                                 Историјски извори за 7. разред стр.9 

в) Виљем Шекспир (1/0)                            Уџбеник ... БИГЗ стр. 24 

г) Николо Макијавели (1/0)  )                    Уџбеник ... КЛЕТ  стр. 23 

4 

2. а)   људи који од народа купе царски харач (1) 

б)  Србе (1)   

в)  1459. (1)  

Историјски извори за 7. разред стр.12. Уџбеник  Фреска...стр. 49,  

3 

3. а) Јанковић Стојан  (1/0)  

б) Кандијски рат  1645-1669 (1/0 ) 

и Велики бечки (Морејски) рат  1683 (1684)- 1699  (1/0)  

 Историјски извори за 7. разред стр.14 

3 

4. а) Леополд I,   1690.  (1/0) 

б) слобода вере  (1) 

в) народно-црквени сабор или црквени и световни сабор  (1) 

г) битка код Качаника   (1) 

Историјски извори за 7. разред стр.19,20. уџбеник  БИГЗ...стр. 75 

4 

5. 5,    2,    3,    4,    1   (2/0) 2 

6. Карловачка митрополија и Цетињска митрополија ( 1/0)  

Уџбеник Фреска стр. 55 (Логос стр.58) 

1 

7. а) (Правитељствујушчи) совјет, 1805.  (1/0) 

б) (прота) Матеја  Ненадовић (1/0) 

в) битка код Трафалгара (1) 

Историјски извори за 7. разред стр.40.  Уџбеник  Завод ...стр. 131, стр. 101, 

3 

8. а) Букурешки мир (осма тачка) 1812.  (1/0)    

б) Русија и Турска  (1/0)    

в) помиловање, опроштај (1) 

г) одбацили су га и наставили борбу против Турака (1) 

Историјски извори за 7.  разред стр.47,48 

4 

9. а) Паја Јовановић  (1/0)                                          

б) Таковски устанак (1/0)                                     

в) Цвети  1815. (1/0)  

г) Милош Обреновић  (1/0) 

Историјски извори за 7. разред стр.49,50   

4 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ СЕДМИ РАЗРЕД  - 2019. 

 
10. 1806. (1) 

1842. (1) 

1878. (1) 

1815. (1) 

Кључни појмови за крај обавезног образовања 

4 

11. а) дахијској   (1) 

б) 1801.  (1) 

в) Пазван Оглу  (видински паша) (1) 

г) званичан- Смедеревски санџак,   познат-  Београдски пашалук  (1/0) 

Историјски извори за 7.  разред стр.33. Уџбеник  Едука...стр. 128 

4 

12. а) Петар II Петровић (Његош) (1/0)                   

б) Горски вијенац (1/0) 

 в) кнез Данило  (1/0)                   

Уџбеник  Клет...стр. 145, 146. 

3 

13. Н,   Н,   Т,   Т                                                                                        1+1+1+1 4 

14. а) мартовски устанак  у Бечу, 1848. (1/0) 

б) канцелар  (1) 

в) Александар Карађорђевић   (1/0) 

Историјски извори за 7. разред стр.29. Уџбеник  Едука...стр.150   

3 

15. а) олигархија (1)                                Историјски извори за 7. разред стр.57  

б) Берат    (1)                                      Логос стр. 199    

в) бурунтија (бујурулдија)  (1)        Историјски извори за 7. разред стр. 45  

г) читлук (1)                                      Историјски извори за 7. разред стр.34 

4 

                                                                                                           

     Укупно  

 

50 

 

Треће место 45-46 

Друго место 47-48 

Прво место 49-50 

 


