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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, 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. 

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

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД-РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ-ТРСТЕНИК 2011 

Број поена 



ТЕСТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД - РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  2011. 

 
1. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.             

    

„У почетку се овај назив односио само на Јужну Земљу..., за коју је још коришћено име Бразилија.   
...Праведно би било да је континент добио име..., који га је први открио за човечанство. Кад је Валдземилер 

уочио своју грешку, покушао је да је исправи, али већ је било касно. Учени људи, козмографи и цртачи 

карата, већ  су усвојили име за цео Нови свет и он се више није могао изменити.“  

а) О ком догађају говори текст? _____________________________________________________________ 
б) Коју је грешку покушао да исправи Валдземилер? __________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________ 

в) По ком је морепловцу (име и презиме) назван нови континент? _______________________________ 
г) Које је године откривен нови континент? ____________________ 

д) У ком је веку нови континент добио данашње име? __________________ 

  

2. Пажљиво погледај слику и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.             

 

 

а) Како се зове слика? _________________________________________ 

    __________________________________________________________  
 

б) Ко је аутор слике (име и презиме)? _____________________________ 

 
в) Које националности је био аутор слике? _____________________ 

 

г) Како се назива покрет коме припада слика? ____________________ 

    __________________________________________________________ 
 

д) У којим се вековима развија покрет коме припада слика?    

     _________________________________ 

 

3. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.              

 

  „...У овом првом делу вароши у предграђу, на реци Сави, ...ту станују и сиромашни Срби... 
 Други део ...чини пространи град, ...и 5 до 6 високих и јаких кула, оловом покривених. Неколико 

зарђалих топова стоје на зидинама и кулама;... Пред њим на пољу стоји дрвена једна кула са звоном; ту стоји 

стражар па удара сахате. 

 Трећи је део.... варошица зидом обграђена која лежи на Дунаву и према граду и напред споменутом 
предграђу, као у долини....“ 

а) О ком граду говори текст? _________________________________ 

б) Које су године град заузели Турци? _______________ 
в) Који је султан владао у време заузимања града? _________________________________________ 

г) Које су године Турци напустили тврђаву? _________________________ 

д) Које су још тврђаве на Дунаву те године напустили Турци? ___________________________________ 

 

4. Пажљиво погледај слику и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.              

 

а) Који догађај је приказан на слици?  
_____________________________________________________________________ 

 

б) Које године се одиграо догађај са слике? _________________ 

 

в) У ком граду се одиграо догађај са слике? 
    __________________________________________________________________ 

 

г) Ко је био владар Француске у то време? 
    _____________________________________________ 

 
д) Које је године Француска добила први Устав?  _____________  

 

 

 

 



5. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.             

 

   „ 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) О којој установи говори текст? ____________________________________________________________ 

б) На препоруку које велике силе је основана? ________________________ 

в) Из којих разлога су посланици прихватили препоруку? _______________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 

г) Зашто је Карађорђе одредио манастир Вољавчу за седиште? ___________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 
д) Који је адмирал, исте године када је установа основана, поразио Наполеона? _________________ 

 

6. Ако су  наведене личности савременици заокружи ДА, а ако нису заокружи НЕ.                

 

а) Лука Вукаловић и Максимилијан Робеспјер                                         ДА           НЕ 

б) Арсенје III Црнојевић и Мехмед-паша Соколовић                               ДА           НЕ 

в) Петар II Петровић Његош и Хусеин Градашчевић                               ДА           НЕ 
г) Милан Обреновић и Оливер Кромвел                                                    ДА           НЕ 

д) Вук Стефановић Караџић и Милош Обреновић                                   ДА           НЕ 

  

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

             

___ Бостонска чајанка     
 ___ доношење Законика Данила I    

___ сабор у Аугзбургу       

___ оснивање Матице српске      

___ Јанчићева буна      
  

8. Пажљиво прочитај текст, погледај слику и одговори на питања. 

 
„...У Делиграду је... управљао Петар Добрињац...Младен... наговори 

Кара-Ђорђија те мјесто њега постави Милоја Петровића...Сад се на 

несрећу народну састану у Делиграду два хата на једнијем јаслима: 

Милоје ... није гледао Петра лијепим речима .., него је хтио управо да му 
на срамоту заповиједа и пркоси; Петар..., није хтио Милоју да се покори 

него му јавно показивао да га не признаје за свога старешину. Тако се и 

остале све мање старешине, подијеле на двоје.   Али поред свега тога 
војска се опет крене из Делиграда к Нишу, и ресавски кнез, Стефан 

Синђелић, са својом војском начини шанац  ...Кад кнез Стефан види да 

Турци обладаше, он из пиштоља запали џебану...“  
  а) О којој бици говори текст? ____________________________________  

    б) Које се године одиграла битка? _______________ 

 

 
 

 

  в) Напиши имена  и презимена личности на које се односи израз два хата.  

    ________________________________________ и ____________________________________________ 
  г) Како се назива грађевина са слике? _______________________________________________________ 

  д) Шта су Турци хтели да постигну подизањем грађевине на слици? _____________________________ 

    _____________________________________________________________ 

 

 

9. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.          

 

    Кад пређу Руси 1810. године у Крајину, отиде и он са својим момцима пред њи, и то је цијело љето с њима 

рабро војевао око Дунава и Тимока,... а под јесен водио Руску војску на Варварин, ... 

    По том... удари сва сила Турска, с топовима и са свом оправом, те пређе преко Тимока. Он истина с оно 
своје војске, што је извео из шанчева, изиђе опет пред Турке, и са неисказаном раброшћу удари, да би и опет 



узбио; ... и тако он уступи, и измичући се пред Турцима дође у Неготин. ... но Турци се утврде и пограде 

шанчеве.  ... а Турски га тобџија загледа, па потегне из топа, те га удари из пријека кросред плећа, и тако га 

прекине и разнесе, да ништа више није могао рећи, до: ‘држ- -’, и с том половином ријечи падне мртав на 
земљу. 

 

а) О којој личности говори текст (име и презиме)? _____________________________________________ 

б) Које је године погинуо? ________________ 
в) У ком је месту погинуо? ______________________________________ 

г) Зашто је престала руско-српска војна сарадња? _____________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________ 
д) Који је цар тада владао у Русији (име и презиме)? __________________________________________ 

 

10. Пажљиво прочитај текст и уз усвојена знања и из уџбеника одговори на питања.          

 
    „Србија се мора и у том смотренију у ред осталих европејских држава поставити, створивши један план за 

своју будућност, или тако рећи да састави себи једну домаћу политику по којем главним начелима треба 

Србија кроз више времена стално да се влада и све своје послове по њима постојано да управља. ...“ 
 

а) Из ког политичког програма је наведени цитат? _____________________________________________ 

б) Које је аутор тог политичког програма (име и презиме)? ______________________________________ 
в) Које је године написан тај програм? _________________ 

г) Који је још документ у Србији донет исте године? ___________________________________________ 

д) Ко је у то време био кнез у Србији (име и презиме)? __________________________________________ 

 

11. Допуни реченице. 

 

а) На Мајској  скупштини 1848. године Срби су за патријарха прогласили (име и презиме) 
    _______________________________________________. 

 

б) Српску народну слободоумну странку у Великом Бечкереку 1869. године основао је (име и презиме)  
    _______________________________________________.  

 

в) Сретењски устав 1835. године саставио  је (име и презиме) __________________________ 

    _________________________________. 
 

12. Поред догађаја напиши годину када се збио.                                                                              

а) Уједињење Немачке __________________   
б) Светоандрејска скупштина __________________ 

в) Благовештански  сабор ___________________ 

г) оснивање Свете алијансе ___________________ 

д) Хаџи Проданова буна __________________ 

 

13. На линијама поред назива битке наведи учеснике.                                                                    

 
а) битка код  Палежа- _________________________ и _____________________________ 

б) битка на Фундини- _________________________ и ___________________________ 

в) битка на Седана - ________________________ и _____________________________ 
 

14. На линијама напиши имена и презимена личности које су чиниле друго                            

      намесништво   у Србији. 

                
а)  ______________________________________________________                                                                                                             

б) _______________________________________________________  

в) _______________________________________________________ 

 

   

15. Повежи појмове са објашњењем, уписивањем бројa објашњења на линији испред појма.                              
   

   ____  харамбаша                 1. црквени ред    

   ____  хас                            2. порез 

   ____  језуити                               3. старешина 

   ____  филурија                            4. земљишни посед       


