
ОШ „Станоје Миљковић“ Брестовац 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ школ. 2011/2012. год. 

Седми разред 

 

 

Ученик: __________________________________ 

 

1. Када је почео, а када се завршио нови век? Којом годином и којим догађајем? 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Ко је отворио прву штампарију?________________________________ 

    Када?____________   Где?___________________ 

    Која је књига прва одштампана?_____________ 

    Када је отворена прва штампарија на Балкану?_____________ 

 

3. Попуни табелу: 

ИСТРАЖИВАЧ ГЕОГРАФСКО ОТКРИЋЕ ГОДИНА ОТКРИЋА 

Бартоломео Дијаз   

Васко де Гама   

Кристофор Колумбо   

Фернандо Магелан   

Тасман   

 

4. Повежи појмове са одговарајућим значењем: 

          Конкистадор                  почетак капиталистичке производње 

          Мануфактура                 припадник монашког реда 

          Реформација                  преки католички суд 

          Језуита                           шпански освајач 

          Инквизиција                   покрет за повратак основама вере 

 

5. Допуни реченице: 

а) Мартин Лутер је осуђен на сабору у _____________ у присуству цара ___________. 

б) Аугзбуршки верски мир је потписан __________ године.  

в) Најстарија православна црква је ______________________________. 

г) Хугенотима је дозвољена ограничена слобода вероисповести 1598. ______________едиктом. 

 

6.  Повежи назив рата са одговарајућим временом трајања: 

Дуги рат                                                      1645-1669 

Бечки-Велики рат                                       1683-1699   

Кандијски рат                                             1591-1606 

Руско-турски рат                                        1788-1791 

Кочина крајина/мир у Свиштову              1768-1774 

 

7. Ко је био највиши орган власти у Османском царству?______________ 

    Како су се звали верски, а како сулатнови закони?_______________ и_____________ 

    Колико је било султана из династије Османовић?_______ 

    Када је донет закон о наслеђивању престола?_________ године. 

 



8. Објасни разлику између тимара и оџаклук-тимара. 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. Пећка патријаршија је обновљена ________ године захваљујући залагању 

______________________. Први патријарх је био ________________________. Патријаршија је 

укинута ________ године. 

 

10. Наведи три догађаја који су се десили 1690. године: 

__________________________________________________________________________ 

 

11. За два брата из династије Хабзбург каже се да су владали највећим делом света. Како су се звали 

и чији су биликраљеви? 

__________________________________________________________________________ 

 

12. Под којим називом су познате привилегије које је цар Фердинанд II обзнанио Србима у 

Карловачком и Вараждинском генералату и које године су донете? 

_________________________________________________________________ 

 

13. Од које битке је Дубровник познат под називом Дубровачка република? Које године се та битка 

десила?________________________________________________ 

 

14. Допуни реченице: 

У Француској је Друга република проглашена ___________ године. Председник је постао 

________________________. Република је укинута __________године. 

 

15. Ко су били раднички лидери у социјалним немирима1847/48? 

____________________________ и ________________________ 

 

16. Повежи историјски догађај са одговарајућом годином: 

      Битке код Мађенте и Солферина             1870. 

      Проглашење краљевине Италије             1859. 

      Освајање Папске државе                          1861. 

 

17. Како се звао један од најактивнијих бораца за уједињење Италије? 

__________________________________ 

 

18. Када је проглашено Немачко царство у Версају? _________године. 

 

19. Доситеј Обрадовић се родио _________ године, а умро_________ године. 

 

20. после Наполеонових ратова сазван је ___________ конгрес. Заседање је трајало од ________ до 

________ године. 

 

 

Број поена:___________ 

 

Прегледао:__________________________ 


