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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 обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном 

одговори неће признати  



 

 

1. Повежи име владара и године владавине пато што ћеш број испред владара на 

писати на линији испред године владавине. 
 
1. Александар III Романов (1837-1901) 

2. Краљица Викторија     (1848-1916) 

3. Николај II Романов     (1881-1894) 

4. Франц Јозеф    (1888-1918) 

5. Цар Вилхелм II    (1894-1917) 

 

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

_____  Крвава литија 

_____  Октроисани устав 

_____  Атентат у Марсеју 

_____  Стојадиновић постаје председник владе 

_____  Стварање бановине Хрватске 

 
3. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан. 

 
Развојачењем Војне Крајине________ године, њена територија је припојена ______________и  
_____________. Због одбране својих права, захтевали су да се изједначе са хрватским народом.  
Због тога су основали _________________________ странку ___________године. 

 

4. Наведени догађаји се односе на Србију у Првом светском рату 

1914.године. Одговори на следећа питања 
а) Ко је био врховни командант српске војске ? ___________________________________ 
б) Ко је био Начелник штаба врховне команде српске војске ? _____________________________  
в) Ко је био командант Друге армије ? _________________________________________________ 

 

5.Одговори на питања: 

 

а) Које државе су чиниле Тројни савез?________________________________ 

б) Које године је формиран Тројни савез?___________________________________ 

 
6. Поред наведених догађаја упиши годину:  
а) Укинуто Војводство Србије и Тамишког Баната______________ 

б) Општи имовински законик у Црној Гори______________ 

в) Основана Призренска богословија_______________ 

г) Шестојануарска диктатура краља Александра_________________ 

д) Основана Мала Антанта_________________ 

 

7. Поред наведених датума упиши догађај: 
 

а) 9.11.1938._______________________________________________________ 

б) 28.10.1922.______________________________________________________ 

в) 3.03.1918._______________________________________________________ 

г) 30.01.1933.______________________________________________________ 



 

 

 
8.Одговори на питања: 

 
а) Ко је био управник Босне и Херцеговине од 1882-1903.? _________________________  
б) Који песник је аутор чувене „Плаве гробнице“? _________________________________  
в) Који државници су чинили тзв „Велику четворку“ на конференцији мира у Версају?  
___________________________________________________________________________ 
г) Ко су биле вође Топличког устанка ? _________________________________________ 

 

9. Поред назива странке упиши име и презиме лидера: 

 

а) Словенска људска странка ________________________________________ 

б) Југословенска муслиманска организација ___________________________ 

в) Демократска странка _____________________________________________ 

г) Самостална демократска странка __________________________________ 

д) Хрватска републиканска сељачка странка ____________________________ 

ђ) Југословенска национална странка __________________________________ 

 

10. Објасни значење следећих појмова:  
а) Регент___________________________________________________________ 

б) инфлација_____________________________________________________ 

в) конфесионалан___________________________________________________ 

г) антисемитизам___________________________________________________ 
11. Упиши на линије три странке које су добиле највише мандата на изборима 

за Уставотворну скупштину 20.11. 1920.године. ( по редоследу броја мандата) . 
 
1)_____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

3)_____________________________________________ 

 
12. Повежи уметнике и њихова поља деловања тако што ћеш број испред 

уметника написати на линији испред делатности по којима су препознатљиви : 
 

1. Чарли Чаплин ____ сликарство 

2. Пабло Пикасо ____ архитектура 

3. Валтер Гропијус ____ кинематографија 

4. Вирџинија Вулф _____ књижевност 
 

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

Први петогодишњи план у СССр-у био је у периоду од 1928- 1932. Т Н 

Први нацистички концентрациони логор је био основан у Аушвицу Т Н 

Вођа фашистичке Шпаније био је Франциско Франко Т Н 

Лидер Југословенске демократске странке био је Светозар Прибићевић Т Н 



 

 

14. Који догађаји су се догодили 1904. 

године? Заокружи тачне одговоре. 
 
а) Крунисање краља Петра Карађорђевића у Београду     б) Entante cordiale 

 

в) Почетак руско-јапанског рата г) Основана „Црна рука“ 

 

д) Царински рат ђ) Мајски преврат 

 
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 линије напиши име државе)  
_____ 
 

1) __________ - _________________________   2) __________ - _________________________  
3) __________ - _________________________   4) __________ - _________________________ 

5) __________ - _________________________   6) __________ - _________________________ 
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