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УПУТСТВО ЗА РАД 
 

1. Свако питање пажљиво прочитајте да би га потпуно разумели. 

2. Ако неко питање не можете одмах да решите, не губите време већ пређите на 

следеће, а касније се вратите решавању прескоченог питања. 

3. Потрудите се да на свако питање одговорите тачно и потпуно. 

4. Питања радите самостално и не ометајте друге ученике. 

5. Израда теста траје 60 минута. 

6. Тест обавезно попуните хемијском оловком без прецртавања, јер се у противном 

одговори неће признати! 

 

 



 

 

1. Многи научници су својим открићима обележили 19. и 20. век. Одредите којим 

областима науке су се бавили: 

  а) Марија Склодовска Кири ______________________ 

  б) Јован Цвијић  _______________________ 

  в) Нилс Бор   _______________________ 

  г) Милутин Миланковић _______________________ 

 

 

2. На основу датих исказа одредите о којем владару је реч.  

а) Склопљени су уговори са суседним народима да би се остварио вековни циљ 

Срба и балканских народа 

б) Законским актима омогућен је развој рударства 

в) По његовим речима „закон је највиша воља у Србији“ 

 

Напишите његову титулу, име и презиме: ________________________________ 

  

 

3. Од половине 19. и у 20. веку смењују се на престолу династије Обреновића и 

Карађорђевића. Заокружите имена владара који су убијени у атентатима: 

 а) Милош Обреновић б) Михаило Обреновић в) Милан Обреновић  

 г) Александар Обреновић д) Петар I Карађорђевић  

ђ) Александар Карађорђевић 

 

 

4. У другој половини 19. века Србија је стекла независност. Одговорите на питања: 

 

а) Које године је Србија постала независна држава?  _______________________ 

б) Наведите титулу, име и презиме владара који је тада на челу Србије 

 _____________________________________________  

в) Са којом државом Србија почиње политички и економски  да сарађује после 

стицања независности? __________________________________________________ 

 

 

5. Наведите у којим државама се крајем 1913. године налазе градови:  

  а) Панчево  _________________________ 

  б) Пријепоље  _________________________ 

  в) Пећ   _________________________ 

 

6. Србија и Бугарска биле су противнице и савезнице у ратовима до 1914. године. 

Одговорите на питања: 

а) У којим биткама су се ове две државе сукобиле?  ______________________________ 

        ______________________________ 

б) У ком граду је потписан мировни уговор после ова два рата?  __________________ 

в) У којем рату су Србија и Бугарска биле савезнице?  ______________________________ 

 

 



 

 

7. Први светски рат је био највећи рат у дотадашњој историји човечанства. 

Одговорите на питања: 

а) Како су савременици називали тај рат?         _________________________________ 

 

б) Који војни савези су се сукобили у том рату?     1. _______________________________ 

          2. ________________________________ 

 

в) Који фронтови су отворени у првој години рата? 1.___________________________ 

        2. ___________________________ 

        3.___________________________ 

 

 

8. Поређајте хронолошким редом битке, почевши од најраније до најкасније, 

стављајући бројеве од 1 до 5.  

 

   ______ код Куманова 

   ______ на Сливници 

   ______ на Колубари 

   ______ на Брегалници 

   ______ на Марни 

 

9. Повежите војне операције са командантима који су их водили, стављајући 

одговарајући број на црту: 

  а) ______ Кумановска битка   1. Драгутин Гавриловић 

  б) ______ Церска битка     2. Франше д' Епере 

  в) ______ Одбрана Београда   3. Радомир Путник 

  г) ______ Мојковачка битка    4. Степа Степановић 

  д) ______ Пробој Солунског фронта  5. Јанко Вукотић 

         6. Анри Филип Петен 

 

10. Уколико мислите да је израз тачан заокружите слово Т, а слово Н уколико 

мислите да је нетачан: 

- Русија је учествовала на Мировној конференцији у Паризу  Т Н 

- Тоталитарне државе биле су једнопартијске државе   Т Н 

- Централистичка привреда у СССР уведена је за време Стаљина Т Н 

- Нацистичка Немачка је прва држава која је напустила Друштво народа  

Т Н 

 -     Пре 1936. године Шпанија је била република    Т Н 

 

11. Повежите догађаје и године тако што ћете ставити одговарајуће слово на линију: 
  1.) _______ Марш на Рим    а) 1919. год 

  2.) _______ Аншлус Аустрије   б) 1921. 

  3.) _______ почетак Версајске конференције в) 1922. 

  4.) _______ Минхенски пуч    г) 1923. 

         д) 1938. 

 



 

 

12. Највећи погром Јевреја до почетка II светског рата догодио се 1938. у Немачкој. 

Наведите под којим именом је познат овај погром:  ___________________________ 

 

13. Одредите које политичке странке су предводиле наведене личности: 

 а) Љубомир Давидовић  _____________________________________________ 

б) Никола Пашић  _____________________________________________ 

в) Стјепан Радић  _____________________________________________ 

г) Јован Ристић  _____________________________________________ 

 

14. Питање граница нове јужнословенске државе било је решено по завршетку Првог  

светског рата споразумима али су неки од суседа и даље желели њихову промену.  

 

 Наведите државе које су угрожавале територијалну целовитост Краљевине. 

1. ___________________  2. ________________________ 

            3.___________________________ 

 

15. Заокружите два тачна исказа: 

а) Комунистичка партија Југославије је била забрањена странка у Краљевини СХС 

б) Октроисаним уставом из 1931. године уводи се парламентарна демократија  

в) Демократска странка је била чланица владајуће коалиције 1936. године 

г) Бановина Хрватска створена је споразумом Стојадиновић- Мачек 

д) За време владе М.Стојадиновића, Краљевина почиње да сарађује са Немачком 

 

16. И ова, 2014. је година јубилеја. Одредите колико године је прошло: 

 а) од пуштања у рад прве пруге у Србији   __________  

 б) од покретања најстаријег дневног листа на Балкану __________  

 в) од одржавања I зимских олимпијских игара  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Решења за II годину ССШ 

Бр. 

питања 

Одговори Бодови Бр. стр. 

1. а) хемија; б) географија; в) физика;  

г) астрономија 

1+1+1+1                       4                                       9,106 

2. кнез Михаило Обреновић                                    1/0 21,23,33 

3. б); г); ђ)                                    1/0 23, 28, 98 

4. а) 1878;  

б) кнез Милан Обреновић;  

в) Аустро-Угарска 

1+ 

1/0+ 

1                                    3    

24/5 

5. а) Аустро-Угарска; б) Србија; в) Црна 

Гора 

1+1+1                            3 24,46 

6. а) на Сливници; на Брегалници;  

б) Букурешт; в) I балкански рат 

1+1+ 

1+1                                4 

27,46/8 

7. а) Велики рат;  

б) Централне силе (Тројни савез), 

Антанта (Тројни споразум) 

в) Западни, Источни, Балкански  

1+ 

1/0+ 

 

1+1+1                           5 

62, 15, 58/9 

8. 2-1-5-3-4                                    2/0 45,27,67,47,59 

9. а-3; б-4; в-1; г-5; д-2 1+1+1+1+1                   5 45,66/7, 69 

10. Н;Т;Т;Н;Т 1+1+1+1+1                   5 76,79,85,83,76 

11. 1-в; 2-д; 3-а; 4-г 1+1+1+1                       4 79,83,76,80 

12. Кристална ноћ                                       1 81 

13. а) Демократска странка; б) Народна 

радикална странка; в) Хрватска 

(републиканска) сељачка странка;  

г) Либерална странка 

1+1+1+1                       4 26,92 

14. Италија, Бугарска, Мађарска 1+1+1                            3 95 

15. а); д) 1+1                                2 92,103 

16. а) 130 година; б) 110 год; в) 90 год. 1+1+1                            3 34,37,88 

 

На окружно (градско) такмичење 

пласирају се ученици који су освојили 

40 бодова (80%) 
 

I место =    48-50 

II место =   45-47 

III место =  40-44 бодова 

Укупно: 50 бодова  

 

 
 


