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2013.  ГОДИНЕ 
 

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! 
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1. Поред сваке од наведених личности упиши тачан назив странке којој су припадали. 

а) Стјепан Радић- _____________________________________________ 

б) Јосип Броз Тито- _____________________________________________ 

в) Љубомир Давидовић- _____________________________________________  

 

2. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје (1 за најстарији) 

______ Распад СССР 

______ Корејски рат 

______ Совјетска окупација Чехословачке 

______ Резолуција Информбироа 

______ Лансирање „Спутњика“ 

 

3. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на постављена питања. 

„Пошто Српска Краљевска Влада није дала повољан одговор на ноту... , Царска Краљевска влада је 

принуђена да се сама побрине за заштиту својих права и интереса и да у овоме циљу прибегне сили 

оружја. ...те се сматра од овог тренутка у рату са Србијом. 

а) Која држава објављује рат Србији? ______________________________________ 

б) Када је објављен рат? (датум и година) ______________________________________ 

в) Како се назива тај рат? ______________________________________ 

г) Који догађај је био повод за објаву рата? ______________________________________ 

 

4. Поред имена владара напиши називе ратова који су се догодили за време њихове владавине.  

а) Милан Обреновић ______________________________________ 

б) Петар I Карађорђевић ______________________________________ 

в) Петар II Карађорђевић ______________________________________ 

 

5. Заокружи  Т aко је тврдња тачна  а  Н ако је нетачна  

а) У комунистичкој Југославији донета су три устава              Т      Н 

б) Последњи лидер СССР био је Леонид Брежњев    Т      Н 

в) Монархија је у Југославији укинута 1945. године                           Т      Н                                                                       

г) Аутомобил „југо“, произведен у Крагујевцу, извозио се у САД  Т      Н 

д) Промењен је назив државе у СФРЈ новим уставом из 1974. године Т      Н 

 

6. Поред имена догађаја упиши годину: 

а) Совјетска интервенција у Мађарској - _________________ 

б) Мисија „Аполо 11“ -  __________________ 

в) Настанак Европске уније -  __________________ 

г) Кубанска криза -  _____________________ 

 

7. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на постављена питања.   

„Војни пуч у Југославији изменио је политичку ситуацију на Балкану. Југославију треба сматрати 

непријатељем и у случају да ускоро да изјаву лојалности, па је стога треба разбити што је могуће пре.  

... Покушаћемо да придобијемо Мађарску и Бугарску за учесвовоање у операцијама, остављајући им 

могућност враћања Бачке и Македоније. Политичким обећањеима Хрватској биће проширена 

унутрашњополитичка затегнутост у Југославији...“ 

а) Како се назива историјски документ из кога је овај одломак? ___________________________________ 

б) Ко је предводио војни пуч у Југославији? ______________________________________ 

в) Када се то догодило (датум и година)? ______________________________________ 

г) Ко је издао наредбе из овог документа (име и презиме)? ______________________________________ 
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8. На линијама испиши имена округа које је Србија добила након Берлинског конгреса. 

__________________ __________________ __________________ __________________ 

 

9. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан. 

Независна држава Хрватска проглашена је _______________ (датум и година) и на њеном челу налазио 

се поглавник _________________________. (име и презиме) 

 

10. Пажљиво погледај историјску карту и одговори на питања. 

 
 

а) Када су вођене операције приказане на карти (година)? ___________________________________ 

б) У време ког рата се то дешавало? ______________________________________ 

в) Који српски владар је тада вршио краљевску власт (титула, име и презиме)? 

______________________________________ 

г) Које државе су тада напале Србију? ______________________________________ 

 

11. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 
Генерал Драгољуб Михаиловић ухапшен је _______________ године у __________________________. 

(име области) 

 

12. Наведени догађаји се односе на послератну Југославију. Одговори на питања. 

 

а) Које године је одржан Четврти Брионски пленум?     _________________. 

б) Ко је тада разрешен свих државних функција? _________________________. 

в) Ко су творци покрета нестврстаних? _________________, _________________, _________________ 

г) Који високи државни функционер је искључен из партије 1954. год.?   __________________________ 

 

13. Одговори на питања. 
а) У којем нацистичком концентрационом логору је страдало највише људи? _________________. 

б) У којој држави се тај логор налазио?       _________________. 
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14. Испод фотографије напиши име личности и државе чији је био вођа. 

 

а)  б)  в)  г)  

_____________________ 
(име и презиме)

 

_____________________ 
(име и презиме)

 

_____________________ 
(име и презиме)

 

_____________________ 
(име и презиме)

 

_____________________ 
(држава)

 

_____________________ 
(држава)

 

_____________________ 
(држава)

 

_____________________ 
(држава)

 

                                                                   

15. Пажљиво погледај историјску карту Балкана после Балканских ратова 1913. године. 

Територије на карти су обележене редним бројевима. Поред редног броја на линијама напиши које су то 

територије и којој држави су припале (на првој линији напиши име државе). 

1) ______________-___________________________ 2) ______________-___________________________ 

3) ______________-___________________________ 4) ______________-___________________________ 

5) ______________-___________________________ 6) ______________-___________________________ 

 

 


