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ИСТОРИЈА 
 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

2022. ГОДИНЕ 
 

УПУТСТВО ЗАРАД  

 
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 



ТЕСТ ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ – СЕДМИ РАЗРЕД  2022. ГОДИНЕ 
 

1. Пажљиво прочитај питања и на линији напиши одговоре.                                                                            

    У Енглеској је у првој половини 17. века избио грађански рат између војски краља и Парламента.  

     а) име и презиме краља Енглеске у то време _________________________________________________  

     б) име и презиме команданта (војсковође) војске Парламента  _________________________________  

     в) династија која је дошла власт 1689. ____________________________________ 

 

2. Пажљиво погледај карту Првог српског устанка.                                                                            

 

 

 а) На линији поред броја 

    напиши назив битке 

    и годину када се одиграла. 

 

 1._________________________, 

    ____________. године 

 

 2._________________________, 

    ____________. године 

 

 3._________________________, 

    ____________. године 

 

 4._________________________, 

    ____________. године 

 

б) Које је битке водио Наполеон у години када се одиграла битка број 2? 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.                                                                                    

У време владавине Уставобранитеља у Србији је вођен Кримски рат. 

а) Између којих земаља је започео рат? __________________________________________________ 

б) Које су се земље укључиле у рат? ____________________________________________________  

    ________________________________________________________________  

в) У ком граду је одржана мировна конференција којом је рат завршен? ___________________  

 

4. Пажљиво погледај слику и одговори на питања.                                                                                                             

 

 

а) Који догађај је приказан на слици? ________ 

  _______________________________________ 

  _______________________________________ 

 

б) У ком граду и које године се одиграо  

    догађај са слике?  _______________________ 

   _______________ 
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ТЕСТ ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ – СЕДМИ РАЗРЕД  2022. ГОДИНЕ 
 

 

5. Поред тачних исказа заокружи Т, а поред нетачних Н.   

  

а) Начертаније је саставио Илија Гарашанин. 

б) Друга француска република је проглашена у време револуције 1848/1849. године.         

в) Никола I Петровић је био кнез у време Америчке револуције.                                                                                                       

г) Наполеон I Бонапарта је 1804. године донео Грађански законик.                                                                                                                   

Т           Н 

Т           Н 

Т           Н 

Т           Н 

 

 

6.  Од понуђених земаља на линији напиши оне које су 1849. године биле републике: 

       

         Русија,   Француска,   Турска,   Србија,  САД,   Грчка,   Италија    

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

7.  Хронолошки поређај догађаје тако што ћеш на линијама уписати бројеве од 1 до 5  

    (1 за најстарији догађај): 

___  оснивање Свете алијансе   

     ___  независност  САД 

     ___  почетак јакобинске диктатуре 

     ___  први Устав Француске 

                                                ___  конструисање првог пароброда  

 

 

8. Напиши државно уређење Енглеске и Француске у датим годинама.                         

 

     а) Енглеска 1661. ______________________   1649. _____________________          

             

     б) Француска 1794. ___________________     1850. _____________________ 

 

 

9.  Напиши титулу и име владара.  

 

    а) Француске у време битке код Лајпцига __________ , __________________________ 

    б) Француске у време доношења Првог француског Устава __________, _____________________ 

    в) Црногорске државе у време „друге Омер-пашине војне“ _______________, ______________________ 

    г) Аустрије у време Револуције 1849. године  ______________, ________________________________ 

 
 

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

 Пруска            Русија   Србија               Француска                  Турска                                  

       

   _______________________________________ 
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11. 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 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

12. Поред објашњења напиши појам на који се односи .                                                          

  

   а) Битка народа                                                                    ____________________________  

   б) председник владе (први министар) у Турској             _____________________________ 

   в) добровољно напуштање престола                                ________________________________  

   г) држава у којој је власт владара ограничена уставом  _______________________________ 

 

13. Поред догађаја упиши годину. 

а) преношење престонице из Крагујевца у Београд ___________ 

б) оснивање Лицеја у Крагујевцу _____________ 

в) оснивање Друштва српске словесности _____________ 

г) оснивање Српског ученог друштва      ______________ 

 

14. Одговори на питања: 

а) Ко је оснивач династије Петровић Његош (титула, име и презиме)? 

_________________________________________ 

б) У којим биткама су Црногорци победили скадарског везира 1796. године? 

________________________________________________________________________________ 

в) Када и где је убијен кнез Данило Петровић Његош? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 Џорџ Вашингтон, Оливер Кромвел, Шарл Монтескје, Хорације Нелсон, Михаил Кутузов 

  

а) Француска ____________________________      б) Енглеска _____________________________ 

 
 

 

 


