МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СИСТЕМ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА ЗА ТАЛЕНТЕ
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРА
ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ, МАЈ 2021.
ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА, VII РАЗРЕД

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)
Регионални центар за таленте: _________________________________________________
Име и презиме: ______________________________________________________________
Школа: _____________________________________________________________________
Град: __________________________
_________________________
(потпис ученика)

Разред: ________________________
Попуњава комисија
Број

бодова:

Време израде теста 90 минута! Укупан број бодова на тесту је 50. Погрешан одговор не
доноси ни позитивне ни негативне бодове.

ЗАДАЦИ
5
1. Дате догађаје поређај хронолошки уписујући на линијама поред догађаја бројеве од 1 до 5 .
5
Бројем 1 обележи најстарији догађај.

1. Битка на Мачковом камену

_____

2. „Мајска скупштина” у Сремским Карловцима _____
3. Битка код Аустерлица

_____

4. Уједињење Немачке

_____

5. долазак на власт Николе Петровића

_____

2. Поред датог податка упиши одговарајуће име:

5

5
•

Водио Трећу српску армију 1914.

_______________________________

•

Писац српског Грађанског законика

_______________________________

•

Вођа мађарске револуције 1848/49.

_______________________________

•

Постао српски војвода после Церске битке

______________________________

•

Руски цар у време Наполеоновог похода

_______________________________

3. Која је држава поражена у бици на Галипољу 1915 ?
Заокружи слово испред тачног одговора .
a)
b)
c)
d)

1
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Турска
Велика Британија
Немачка
Бугарска

4. На линију поред догађаја упиши одговарајућу годину:

4
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•

Почетак Српске револуције _______________

•

Мојковачка битка

_______________

•

Топлички устанак

________________

•

Светоандрејска скупштина ________________

5. Заокружи слова испред два догађаја који су се десили исте године:

1

5
a)
b)
c)
d)

Друга мароканска криза
Формирање Албаније
Крај Царинског рата
Младотурска револуција

6. Одговори на питања:

3

5

a) Због ког рата су Срби одбили Ичков Мир?__________________________________
b) Ко је владао Хабзбуршком монархијом у време друге владе Михаила Обреновића?
________________________________________________________________________
c) Ко је владао Француском у време инцидента на Чукур чесми?
________________________________________________________________________

5

7. Допуни реченице одговарајућим појмовима :

5

a) Први балкански рат завршен је потписивањем _____________________ мира. Тада је Скадар
припао ___________________________, а Једрене је добила____________________________.
b) Дводомни парламент је први пут уведен у Србији уставом из ____________________ године.
c) Последњи аустријско-турски рат је код Срба познат под именом_________________________
________________________

8. Одговори на питање:

2
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a) Која династија је владала Немачком од 1871. године?
_____________________________________________________
b) Која је најпознатија српска битка на Солунском фронту 1916?
____________________________________________________________

9. На линију поред битке упиши рат у коме је она вођена:
•

Битка на Брегалници_______________________________________________

•

Битка на Ђунису____________________________________________________

•

Битка код Седана ___________________________________________________

•

Битка на Сливници_____________________________________________________

4
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10. На линију поред појма упиши његово значење:
•

Анексија

________________________________________________________

•

Теократија

•

Попечитељство ________________________________________________________

________________________________________________________

3
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11. Одговори на питања:
a) Који град је 1813. године бранио Петар Николајевић Молер?
_______________________________________________________________________

2
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b) Како се звала странка чији је један од вођа био Милутин Гарашанин?
________________________________________________________________________

12. Пажљиво прочитај текст. ( Радош Љушић, Историја за седми разред основне школе,
Фреска, Београд, 2011, стр. 150)

1
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„ ...У младости је хајдуковао у чети Станоја Главаша. Прославио се 1807. ослобађањем
југоисточне Србије. Посебно се истакао бранећи Бању, из које се вешто пробијао кроз
турску војску на свом коњу Кулашу...Храбро је погинуо од топовског ђулета...”
Одговори на питање.
О којој личности говори претходни текст?______________________________________________

13. Заокружи слово испред хронолошки тачног низа догађаја из Српске револуције:
a) битка на Чегру; убиство дахија; битка на Мишару; битка на Љубићу;
стварање Правитељствујушчег совјета; битка на Дубљу

1
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b) убиство дахија; битка на Мишару; стварање
Правитељствујушчег совјета; битка на Чегру; битка на Дубљу; битка на Љубићу
c) убиство дахија; стварање Правитељствујушчег совјета;
битка на Мишару; битка на Чегру; битка на Љубићу; битка на Дубљу
d) убиство дахија; битка на Чегру; стварање Правитељствујушчег совјета;
битка на Мишару; битка на Љубићу; битка на Дубљу

14. У 19. веку Немачка се ујединила.
Одговори на питања:
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a) Која држава је главна за уједињење Немачке?
_________________________________________________________
b) Ко је био премијер те државе?
__________________________________________________________
c) Како се звао први владар уједињене Немачке?
__________________________________________________________

15. Одговори на питање.
Ко је чинио Друго Намесништво које је формирано после убиства кнеза Михаила?:

3

5

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

16. Настави започете реченице тако да исказ буде тачан:

2

a) Повод за Први српски устанак је_______________________________________________. 5
b) Против Милоша Обреновића избила је 1825. буна позната као ______________________.

17. У којој бици је Немачка доживела први пораз у Првом светском рату?
1

_______________________________________________

5

18. Заокружи слово испред тачног одговора.
Српска револуција се завршава :

1
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a) доношењем Сретењског устава
b) укидањем феудализма
c) Букурешким миром
d) споразумом Милош-Марашлија

19. Одговори на питања:
а) Ко је постављен за српског патријарха на Мајској скупштини ?

2
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______________________________________________________________
b) Како се зове апсолутизам уведен у Хабзбзршкој монархији после револуције 1848.године?
______________________________________________________________

20. Која српска установа је формирана у Пешти, а 1864. је пресељена у Нови Сад?
1

_______________________________________________________________________

5

