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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, a 

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 хсмнјском оловком, јер се у противном одговори неће признати! 

 

 

Број поена 



 

ТЕСТ ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ - СЕДМИ РАЗРЕД 2020. ГОДИНЕ 

 

1. Од 16. века у Европи су постојале три хришћанске вере.  

    Наведи их  ______________________________________,  __________________________________ и  

                        _______________________________________________ .  

 

2. Поред датог дела упиши име и презиме аутора.    

                                                               

    а) Хамлет  __________________________________________ 

    б) Владалац   ________________________________________________ 

    в) Тајна вечера  ______________________________________________ 

    г) Давид ____________________________________________ 

 

3. На линији поред земље напиши име владара који је њом владао у време   

    Карловачког мира 1699.  

     

    а) Русија ______________________________________ 

    б) Хабзбуршка монархија  _____________________________________ 

    в) Француска ______________________________  

 

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?   

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

5. Пажљиво прочитај и на линији напиши. 

 

    У другој половини 19. века остварено је уједињење Немачке. 

  

  а) име државе која је повела борбу за уједињење  _______________________________________ 

  б) име и презиме две личности које су најзаслужније за уједињење  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________    

   

в) годину  и место  уједињења    ______________, ______________________________ 

 

6. Од понуђених земаља на линији напиши оне које су 1878. године биле републике. 

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

 

____________________________________________________________________________________ 

 



7.  Пажљиво погледај слике личности и на линијама испод слике упиши:                      

 

    1. име и презиме личности са слике;    

    2. највишу титулу/звање коју је имала.    

   

                                             а)                                                                        б) 

                                                  
 

                        1. _________________________                    1. _________________________ 

                            _________________________                        _________________________ 

                        2. _________________________                    2. _________________________ 

                          

8. Пажљиво прочитај и на линији напиши. 

        

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

  краља и Парламента.  

    

   а) државно уређење Енглеске после тог рата _______________________________________ 

   б) године трајања тог државног уређења од ___________ до __________ год.                                   

 

9. На линијама напиши име и презиме три најпознатија француска филозофа - просветитеља.  

 ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

10. Поред догађаја напиши годину збивања:                                                                  

            

                        а) битка код Лајпцига  __________  

                        б) крај владавине Сулејмана Величанственог  _________   

                        в) долазак Јакобинаца на власт ________ 

                        г) почетак Кримског рата_________  

 



11. Пажљиво погледај слику и одговори на питање. 

 
 

     

 

 

    Шта је приказано на слици и ко је њен           

    конструктор? 

 

    _______________________________________ 

 

    ________________________________________ 

 

12. Поред објашњења појма напиши његово значење.                                                          

   а) шпански освајачи (пустолови, истраживачи) у 16. веку-  ________________________________  

   б) председник владе (први министар) у Турској - ________________________ 

   в) порез који су плаћали власи-сточари Турцима - ________________________________  

   г) држава у којој је власт монарха ограничена уставом-  _______________________________. 

 

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

                                            ____   битка код Седана                                                                     

                                            ____   откриће штампарије 

                                            ____   укидање феудализма у Хабзбуршкој монархији  

                                            ____   Санстефански мир 

                                            ____   битка код Трафалгара   

 

14. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н.                                     

Циљ Свете алијансе била је борба против нових револуција.                                              Т      Н  

Друго француско царство проглашено је у револуцији 1848/49. године.                           Т      Н 

Камило Кавур био је председник владе Пруске.                                                                   Т      Н 

Београд је пао под турску власт 1526. године.                                                                      Т      Н  

 

15. Пажљиво погледај карту на којој је представљена територија чије је стварање     

      почело од XVI века и одговори на питања.                

 
а) Како се назива територија представљена на карти? ________________________________ 

б) С којим циљем је образована? __________________________________________________ 

в) Ком народу је припадала већина становништва на тој територији? ____________________ 


