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Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео.
АКО неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на следеће, a касније се врати
решавању прескоченог питања.
Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно.
Питања ради самостално и не ометај друге ученике.
Тест садржи петнаест питања.
Израда теста траје 60 минута.

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

ТЕСТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД - ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 2018. г.

1. Уз наведена дела упиши име и презиме аутора.
а) Канцонијер ________________________________________________
б) Давид _____________________________________________________
в) Ромео и Јулија ______________________________________________
2. Уз назив државе напиши државно уређење које је имала у 1646. години.
а) Енглеска ______________________

б) Француска ____________________

в) Венеција. ________________________

3. Одговори на питања везана за Тридесетогодишњи рат.
а) Од које до које године је трајао?

од ________________ до _________________ године

б) На територији које две државе је вођен? ____________________и _____________________
в) Која држава је подржавала католике? ___________________________

4.Заокружи слово испред тачног одговора.
Декларација/ Повеља о правима у Енглеској донета је у време:
а) Кандијског рата

б) Дугог рата

5. Поред догађаја напиши годину када се
збио:
а) Пожаревачки мир _________
б) почетак Француске револуције __________
в) Битка код Седана ________
г) оснивање Свете алијансе _________

в) Бечког рата

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

укидање феудализма у Пруској
откриће Америке
крај Грчке револуције
проналазак парне машине

7. Заокружи слово испред догађаја који су се одиграли 1521. године.
а) Сабор у Тренту б) Мохачка битка

в) пад Београда под Турску

г) Сабор у Вормсу

8. Пажљиво погледај карту и на линији напиши:
а) догађај који је приказан на карти
______________________________________
______________________________________

б) годину када се догодио
_______________________

в) име владара Хабзбуршке монархије
у време тог догађаја
_______________________________________

г) име владара Русије у време тог догађаја
_______________________________________

9. Хронолошки поређај дате догађаје који су се одиграли у време Наполеона I Бонапарте
и обележи их редним бројевима (1 за најстарији).
____ Грађански законик
____ Континентална блокада
____ битка код Трафалгара
____ мир у Шенбруну
10. Напиши титулу и име владара.
а) Француске у време Друге сеобе Срба __________ , ________________________________
б) Хабзбуршке монархије у време доношења Декларације о независности САД __________,
_______________________
11. Допуни реченице које се односе на Кримски рат.
Рат је започео између ______________________ и ___________________________________.
У рат су се укључиле (наведи државе) ________________________, _______________________ и
____________________. Завршен је мировном конференцијом у ______________ ( име града).

12.Пажљиво погледај слику и на линији напиши.

а) назив догађаја приказаног на слици __________________________________________________
б) име и презиме председника владе Немачке у време тог догађаја ____________________________
в) државно уређење Француске у време тог догађаја _________________________
г) државе које су добиле независност у време тог догађаја ____________________________
__________________________________________________________________________________
13. Поред имена владара напиши име државе којом је владао и годину доношења
првог Устава у тој држави:
а) Луј ХVI ____________________________________________________________, __________ г.
б) Абрахам Линколн ______________________________________________________, __________ г.
14. Ако је исказ тачан заокружи слово Т, а нетачан слово Н.
Сулејман I Величанствени је освојио Беч

Т

Н

Игњације Лојола је био оснивач реда Језуита

Т

Н

Камило Кавур је био први министар Немачке

Т

Н

15. На линији испред објашњења напиши појам на који се објашњење односи.
а) _________________________ признавање папе за поглавара уз задржавање правосланих обреда
б) __________________________ највећа управна област у Османском царству
в) ___________________________ покрет који се залагао за успостављање грађанских слобода

