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2016. 

1. Поред објашњења упишите одговарајући појам.     _______ 

а) ___________________________- тело које врши власт уместо владара у случају његовог 

малолетства или других ограничења 

б) ___________________________- захтев праћен претњом 

в) ___________________________- прекомерно штампање новчаница које немају покриће у роби 

г) ___________________________- припадник више расе; индоевропске групе народа, нејеврејин 

д) ___________________________- мржња према Јеврејима 
 

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

догађај):         _______ 
 

_____ Алфред Драјфус проглашен невиним  

_____ демонстрације жена у Чикагу 

_____ Младотурска револуција 

_____ оснивање Српске социјалдемократске странке 

_____ Анексија Босне и Херцеговине 
 

3. Допуните реченице тако да наведени исказ буде тачан.    _______ 
 

а) Изградња прве пруге у Црној Гори довршена је _______ године. (упишите тачну годину) Она је 

повезивала _________________ и _________________. (упишите места) 

б) Титаник је потонуо на свом првом путовању ____________. (упишите датум, месец и годину) 

То путовање је било на релацији _______________- _______________. (упишите места) 

в) Изградња прве пруге у Србији довршена је _______ године. (упишите тачну годину) Она је 

повезивала _________________ и _________________. (упишите места) 

г) Преуређење Аустријског царства извршено је Нагодбом _______ године. (упишите тачну 

годину) Поред заједничког владара две одвојене целине (аустријска и угарска) имале су и три 

заједничка министарства: ____________________________, ____________________________ и  

____________________________. (наведите називе тих министарстава) 
 

4. Поред исказа упишите име личности на који се исказ односи.   _______ 
 

а) Био је поглавар Српске православне цркве у време кризе око Конкордата у Краљевини 

Југославији-_______________________________________ (титула и име) 

б) Били су потписници српско-бугарског савеза у марту 1912. године (упишите пуна имена)-

_______________________________________ и _______________________________________.  

в) Један од твораца идеје расизма, писац Есеја о неједнакости људских врста -

_______________________________________(име и презиме) 

г) Био је премијер Италије 1918. године-__________________________________(име и презиме) 
 

5. Заокружите Т aко је тврдња тачна, а Н ако је нетачна.    _______ 
 

На Берлинском конгресу независност су добиле Србија, Црна Гора и Румелија  Т Н 

Прва мароканска (Агадирска) криза била је 1905. године Т Н 

Сарска област се на плебисциту изјаснила за присаједињење Немачкој 1935. Т Н 

Вудро Вилсон је био творац политике „New deal” Т Н 

Вернер Сименс је конструисао динамо-машину Т Н 
 

6. Од понуђених личности подвуците књижевнике.     _______ 
 

Емила Диркем Шарл Бодлер  Хенрик Ибзен  Клод Моне   Томас Ман 

 

 

 

 



2016. 

7. Пажљиво погледајте историјску карту и одговорите на питања.  _______ 
 

 
 

а) За коју битку је везана ова историјска карта? _________________________________________ 
 

б) Који српски војсковођа је командовао српском војском у овој бици? 

_________________________________________________. 
 

в) Ко је командовао аустроугарском војском? ___________________________________________. 
 

г) Ко је био начелник немачког генералштаба током Првог светског рата? 

___________________________________________. 
 

8. Одговорите на питања у вези са Првим светским ратом.   _______ 
 

а) Ко је био начелник Генералштаба аустроугарске војске? ______________________________ 

б) У којој бици су први пут употребљени тенкови? _____________________________________ 

в) У којој бици је погинуо Војвода Вук? ______________________________________________ 

г) Која држава је ушла у рат након Брусиловљеве офанзиве? _____________________________ 

д) Ко је био командант снага Антанте на Солунском фронту од лета 1918. године? 

______________________________ 
 

9. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на питања:  _______ 
 

„...Наступио је час, кад између Народа и Краља не може и не сме више бити посредника... 

Парламентаризам, који је као политичко средство по традицијама од Мога незаборављенога Оца, 

остао и Мој идеал, почеле су заслепљене политичке страсти злоупотребљавати у тој мери, да је 

постао сметња за сваки плодни рад у Држави…“ 
 

а) Који владар је издао ову прокламацију? ____________________________________ 

б) Када је издата ова прокламација? (наведи датум, месец и годину) ________________________  

в) Ко је постао председник владе након прокламације? ___________________________________ 

г) На коју личност се односи исказ  „Мој незаборављени Отац“? (наведи пуно име и презиме) 

_________________________________. 

 



2016. 

10. Истог датума (3. марта) потписана су два различита мировна уговора. На линијама 

упишите годину и назив мировног уговора водећи рачуна о хронолошком реду:______ 
 

а) ________ година; ___________________________мир 

б) ________ година; ___________________________мир 
 

11. Испод фотографије на линијама упишите тражене податке:    _______ 
 

а) б) в) г) 

    
 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 
(титула, име ) (титула, име и презиме ) (титула, име ) (титула, име и презиме ) 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 
(држава којом је владао )

 
(држава којом је владао )

 
(држава којом је владала )

 
(држава којом је владао )

 
 

12. Одговорите на питања у вези са међуратним периодом у Европи:  _______ 
 

а) Где су одржане олимпијске игре 1936. године? ____________________________________ 

б) Које године је Италија напустила Друштво народа? ________________________________ 

в) Како се називала тајна полиција у СССР у време Јосифа Стаљина? (наведите пун назив) 

______________________________________________________________________________ 

г) Шта је ЧЕКА? _______________________________________________________________ 
 

13. Поред наведених догађаја упиши годину:      _______ 
 

а) Оснивање Српске странке на Приморју  _________ 

б) Подела Српске народне слободоумне странке _________ 

в) Минхенски споразум    _________ 

г) Споразум Цветковић-Мачек   _________ 

д) Смрт Николе Пашића    _________ 
 

14. Поред имена личности упишите име њеног супружника:   _______ 
 

а) Милена Петровић  ________________________________ 

б) Наталија Кешко  ________________________________ 

в) Александра Фјодоровна ________________________________ 

г) Марија Карађорђевић ________________________________ 
 

15. Поред назива дела упишите име аутора:      _______ 
 

а) „Приче са Дона“  ________________________________  

б) „Жена у врту“  ________________________________  

в) „Источно од раја“  ________________________________  

г) „Збогом оружје“  ________________________________  
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КЉУЧ- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2016. 

ЗА IV РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И 

III РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА  

1.  

а) намесништво (1); б) ултиматум (1) 

в) инфлација (1); г) аријевац (1) 

д) антисемитизам (1) 

5 

2.  2,5,3,1,4 3/0 

3.  

а) 1908., Бар-Вирпазар (1/0) 

б) 14. априла 1912. (1) Саутемптон-Њујорк (1/0) 

в) 1884., Београд-Ниш (1/0) 

г) 1867. (1), министарство војске, министарство иностраних послова, министарство финансија (1/0) 

6 

4.  

а) патријарх Варнава (1) 

б) Милован Миловановић, Иван Гешов (1/0) 

в) (Жозеф) Артур Гобино (1) 

г) Виторио Орландо (1) 

4 

5.  Н, Н, Т, Н, Т (1+1+1+1+1) 5 

6.  Шарл Бодлер, Хенрик Ибзен, Томас Ман 1/0 

7.  

а) Колубарска битка (1) 

б) (генерал) Живојин Мишић (1) 

в) Оскар Поћорек (1) 

г) Ерих фон Фалкенхајн (1) 

4 

8.  

а) Конрад фон Хецендорф (1) 

б) битка на Соми (1) 

в) приликом освајања Кајмакчалана (1) 

г) Румунија (1) 

д) Франш д'Епере (1) 

5 

9.  

а) краљ Александар Карађорђевић (1) 

б) 6. јануар 1929. (1)- признаје се само пун датум 

в) (генерал) Петар Живковић (1) 

г) краљ Петар Карађорђевић (1) 

4 

10.  
а) 1878., Санстефански (1/0) 

б) 1918., Брест-литовски (1/0) 
2 

11.  

а) цар Вилхелм II, Немачка (Немачко царство) (1/0) 

б) краљ Александар Обреновић, Србија (1/0) 

в) краљица Викторија, Енглеска (1/0) 

г) кнез (краљ) Никола Петровић Његош, Црна Гора (1/0) 

4 

12.  

а) Берлин (1) 

б) 1937. (1) 

в) Народни комесаријат за унутрашње послове (НКВД) (1) - признаје се само пун назив 

г) специјална тајна полиција (задужена за борбу против унутрашњих непријатеља) (1) 

4 

13.  

а) 1880. (1) 

б) 1884. (1) 

в) 1938. (1) 

г) 1939. (1) 

д) 1926. (1) 

5 

14.  

а) Никола Петровић Његош  

б) Милан Обреновић  

в) Николај II Романов 

г) Александар Карађорђевић 

2/0 

15.  

а) Михаил Шолохов (1) 

б) Пабло Пикасо (1) 

в) Џон Штајнбек (1) 

г) Ернест Хемингвеј (1) 

4 
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2016. 

ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

1. Поред објашњења упишите одговарајући појам.        
             

  

а) _________________________- облик подвргавања и управљања једном земљом од стране друге 

б) _________________________- највиша верска титула код шиитских муслимана („божје  

знамење“) 

в) _________________________- изненадни полицијски препад током којег се врши масовно  

хапшење и претресање кућа 

г) _________________________- масовно убијање припадника неке нације, расе или вере са  

намером потпуног уништења 

д) _________________________- добровољно напуштање престола 
 

2. Уписајући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређајте догађаје (1 за најстарији)  
_____ Општи имовински законик у Црној Гори 

_____ изградња Ајфелове куле 

_____ „Париска комуна“  

_____ „Боксерски устанак“ у Кини 

_____ Споразум цара Александра II и цара Фрање Јосифа у Рајхштату 
 

3. Одговорите на питања. 

а) Ко је називан „тастом Европе“? ____________________________________ 

б) Ко је био председник српске владе коју је чинила тзв. „Четворна коалиција“ 1909. године? 

____________________________________ 

в) Наведите три часописа које је уређивао Светозар Марковић. 

___________________________,___________________________ и __________________________. 

г) Наведите чланове Намесништва малолетном краљу Петру II Карађорђевићу. 

___________________________,___________________________ и __________________________. 

4. Пажљиво прочитајте одломак из историјског извора и одговорите на питања: 

„...Уздајући се у помоћ Божију, у своју правду, као и у пријатељство великих држава, које — 

уверени смо — желе исто тако, да се мир одржи, надамо се да ће се овај сукоб свршити мирно; 

али, како је аустро-угарски посланик вечерас изјавио у име своје владе, да није задовољан 

нашим одговором и да коначно прекида дипломатске односе, влада је српска принуђена да, за 

сваки случај, одмах предузме најпотребније војничке мере за одбрану земље...“ 
 

а) Наведите пуни назив документа одакле је преузет овај одломак. 

____________________________________ 

б) Ког датума је документ потписан? _________________________________ (дан, месец и 

година) 

в) Чије име се налази на првом месту међу потписницима овог документа? 

_________________________________ (наведите име и презиме) 
 

5. Пажљиво прочитајте одломак из историјског извора и одговорите на питања: 

„...Влада Краљевине сматра као свој најглавнији и у овим судобоносним тренуцима једини 

задатак да обезбеди успешан свршетак овог великог војевања које је, у тренутку кад је започето, 

постало уједно борбом за ослобођење и уједињење све наше неслободне браће Срба, Хрвата и 

Словенаца...“ 
 

а) Наведите назив документа одакле је преузет овај одломак. 

____________________________________ 

б) Наведите пун датум и место доношења документа._________________, _________________ 
 

 

 

 

 



2016. 

6. Наведите имена тројице аустроугарских генерала који су командовали армијама у  

нападу на Краљевину Србију 1914. године: (наведите пуна имена и презимена генерала) 

__________________________, __________________________, __________________________. 

7. Након Првог светског рата дошло је до великих територијалних промена на 

Балканском полуострву. На линијама поред броја напишите називе територија, означене 

бројем на карти, и државе којима су те територије припојене.          

 
 

1. _________________________-_____________________ 

2. _________________________-_____________________ 

3. _________________________-_____________________ 

4. _________________________-_____________________ 
 

8. Заокружите Т aко је тврдња тачна, а Н ако је тврдња нетачна. 

-Партизани су стрељали у Ваљеву Александра Мишића и Ивана Фрегла након 

састанка Јосипа Броза Тита и Драгољуба Михаиловића у Струганику. 
Т Н 

-Југословенска влада у избеглиштву је донела у Јерусалиму 1941. године Декларацију 

којом је прокламовала свој ратни циљ. 
Т Н 

-Краљевина Југославија подељена је на бановине након Октроисаног (Септембарског) 

устава 1931. године. 
Т Н 

-Оснивачка скупштина Организације Уједињених нација одржана је у Сан Франциску, 

каснијем седишту, 1945. године. 
Т Н 

-Гроф Клаус фон Штауфенберг је покушао атентат на Хитлера 1944. године Т Н 
 

9. Повежите личности са њиховим проналасцима, тако што ћете број испред имена и 

презимена личности написати на линији испред проналаска. 
 

1. Вернер Сименс   ______ телефон  

2. Емил Берлинер   ______ грамофон 

3. Александар Грејам Бел  ______ фонограф                                                                  

4. Томас Едисон   ______ кинематограф 

5. Браћа Лимијер   ______ динамо машина 

 

 



2016. 

10. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговорите! 

а) Наведите имена тројице немачких фелдмаршала који су командовали немачким армијама у 

нападу на Совјетски Савез 1941. године. 

__________________________, __________________________, __________________________. 

б) Наведите место и годину прве масовне ликвидације пољских војника и официра од стране 

НКВД. место - ______________________, година- __________. 

в) Наведите места одржавања конференција „Велике тројице“. 

___________________________________________________________________________________. 

г) Ко је командовао немачким Афричким експедиционим корпусом? (наведите чин, име и 

презиме) ____________________________________________________. 
 

11. Попуните табелу везану за састанке Јосипа Броза Тита са домаћим и страним 

званичницима током 1944. године. Упишите место и месец наведеног састанка. 
 

 Особе које су се састале Место састанка Месец састанка 

а) Први састанак и споразум Јосипа Броза Тита и Ивана 

Шубашића 

  

б) Састанак Јосипа Броза Тита и Јосифа Стаљина   

в) Састанак Јосипа Броза Тита и Винстона Черчила   
 

12. Наведени догађаји се односе на послератни свет! Одговорите! 
а) Које три заједнице су ушле у састав новоформиране Европске заједнице 1967. године? 

_______________________________________________________________________ 

б) Наведите имена: првог човека лансираног у свемир и прве жене лансиране у свемир. 

______________________________, ______________________________ 

в) Ко је био вођа кубанске револуције? (име и презиме) 

_______________________________________________________________________ 

г) Наведите пуно име савеза који је настао у Варшави 1955. године познатог као Варшавски пакт. 

_______________________________________________________________________ 
 

13. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на питања: 

„У овом тешком тренутку за наш народ, одлучио сам да узмем у Своје руке краљевску власт. 

Намесници, који су разумели оправданост мојих побуда, одмах су сами поднели оставку. Моја 

верна војска и морнарица ставила Ми се одмах на расположење и већ извршава Моје 

наређење...Мандат за састав Владе поверио сам армиском ђенералу...“ 
 

а) Који владар је издао ову прокламацију? ____________________________________ 

б) Коме је поверен мандат за састав владе? _________________________________________ 

в) Наведите датум издавања прокламације? __________________ (дан, месец и година) 

г) Ко је био председник владе пре објављивања прокламације? 

_______________________________________    
 

14. Одговорите на постављена питања? 

а) Које године је отворeнa Богословија СПЦ у Призрену? 

_____________________________________________________ 

б) Како се називала владајућа коалиција на челу са Миланом Стојадиновићем 1935. године? 

_____________________________________________________ 

в) Које године је укинуто Крепосно право у Руском царству којим је сељаштво ослобођено  

феудалне везаности за земљу?    _____________________________ 

г) Ко је писац „Туцинданског чланка“ из 1860. године? 

_______________________________________ 
 

15. Ког датума се обележавају наведени догађаји/манифестације? (наведите дан и месец) 

а) Дан холокауста-______________________ 

б) Дан победе-______________________ 

в) Дан људских права -______________________  
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КЉУЧ ТЕСТ ЗА IV ГОДИНУ ГИМНАЗИЈЕ – ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ 2016. 
 

16.  
а) протекторат (1); б) ајатолах (1) 

в) рација (1); г) геноцид (1); д) абдикација (1) 
5 

17.  3, 4, 1, 5, 2 3/0 

18.  

а) кнез (краљ) Никола Петровић Његош (1) 

б) Стојан Новаковић (1) 

в) „Раденик“, „Јавност“ и „Ослобођење“ (1/0) 

г) кнез Павле Карађорђевић, др Раденко Станковић, др Иво Перовић (1/0) 

4 

19.  

а) Манифест Краљевске (Српске) владе 

б) 25. јула 1914. (признаје се и датум по старом календару 12. јула 1914.)  

в) Никола Пашић 

2/0 

20.  
а) Декларација Краљевске владе (Нишка декларација)  

б) 7. децембар 1914., Ниш 
2/0 

21.  Бем Ермоли (1), Либоријус фон Франк (1), Оскар фон Поћорек (1) 3 

22.  

1. Западна Тракија, Грчка 

2. Трансилванија, Румунија 

3. Босна и Херцеговина, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевина Југославија) 

4. Буковина, Румунија 

2/0 

23.  Н, Т, Н, Н, Т                                                                                                        (1+1+1+1+1) 5 

24.  
3, 2, 4, 5, 1 
(Вернер Сименс-динамо машина; Емил Берлинер-грамофон; Александар Грејам Бел- телефон; 

Томас Едисон- фонограф;Браћа Лимијер- кинематограф) 
2/0 

25.  

а) фелдмаршал фон Леб, фелдмаршал фон Бок, фелдмаршал фон Рундштет (2/0) 

б) Катинска шума, 1940. (1/0)  

в) Техеран, Јалта на Криму, (Потсдам) (1/0) 

г) Генерал Ервин Ромел (1) 

5 

26.  

а) острво Вис, јун (1/0) 

б) Москва, септембар (1/0)  

в) Напуљ, август (1/0) 

3 

27.  

а) Економска заједница за угаљ и челик, Европска економска заједница и Европска 

заједница за атомску енергију (или Еуроатом) (1/0) 

б) Јуриј Гагарин, Валентина Терешкова (или Терјешкова) (1/0) 

в) Фидел Кастро (1) 

г) Споразум о пријатељству, сарадњи и међусобној помоћи (1) 

4 

28.  

а) краљ Петар II Карађорђевић (1) 

б) генерал Душан Симовић (1) 

в) 27. март 1941. (1) признаје се само пун датум 

г) Драгиша Цветковић (1) (признаје се и ако је дат одговор „Влада Цветковић-Мачек“) 

4 

29.  

а) 1871. (1) 

б) Југословенска радикална заједница (Јереза) (1) 

в) 1861. (1) 

г) Светозар Милетић (1) 

4 

30.  

а) 27. јануар 

б) 9. мај 

в) 10. децембар 

1/0 

 
 

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА 49 НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ 

ИМАЈУ 44  И ВИШЕ ПОЕНА. 
Прво место 48-49; Друго место 46-47; Треће место 44-45 

 
  



2016. 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

1. Поред објашњења упишите одговарајући појам.      
             

  

а) _______________________- политика раздвајања људи према расистичким критеријумима  

(доминација белаца и одвојени живот за белце и црнце) 

б) _______________________-међународна организација комунистичких и радничких партија  

света 

в) _______________________-програм нужних политичких и економских реформи у СССР 

г) _______________________- измена постојећих споразума или договора коју углавном  

подстиче оштећена страна 

д) _______________________- јеврејски национални покрет-настаје као одговор на  

антисемитизам 
 

2. Уписајући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређајте догађаје (1 за најстарији)  

_____ Хапшење Драгутина Димитријевића пред Солунски процес  

_____ „Бомбашка афера“ у Црној Гори  

_____ „Дарданелска операција“  

_____ Друга мароканска криза  

_____ „Четворна коалиција“ у Краљевини Србији  
 

3. Наведите чланове „Младе Босне“ којима је изречена смртна казна због Сарајевског 

атентата. (довољно је да наведете само презимена) 

________________,_________________,________________,________________и______________. 
 

4. Пажљиво прочитајте одломке из историјских извора и хронолошкиих поређајте по  

времену објављивања тако што ћете на цртици испод текстова уписати број извора који  

се налази испред извора почев од најстаријег. 
 

Извор 1:„...Србија као држава и наш народ, где год био, свакад и свуда су сумњичени, и зато су увек 

запостављени другим народима. Пре 36 година заузела је Аустрија српску Босну и Херцеговину, које су 

устале биле да се ослободе, а пре шест година коначно их присвојила бесправно, oбећавши им уставне 

слободе које, онакве какве су дане, нису ни у колико народ задовољиле...“ 
 

Извор 2: „Дубоко дирнут телеграмом који сте, Величанство, изволели да ми јуче упутите, хитам да Вам 

захвалим из свег срца. Можете бити уверени, Величанство, да су срдачне симпатије које Ви, Величанство, 

осећате према мојој земљи посебно цењене и да испуњавају наша срца уверењем да је будућност Србије 

сигурна, сада када је предмет љубазне бриге Вашег Величанства...“ 
 

Извор 3: „Влада Краљевине Србије је примила документ Царске и Краљевске Владе... и уверена је да ће 

њен одговор отклонити сваки неспоразум који прети да уништи пријатељске и добросуседске односе 

између Аустријске Монархије и Краљевине Србије...“ 
 

___________________________________________________________________________________ 

5. Одговорите на питања: 

а) Где и када су одржане једине Летње олимпијске игре ван Европе у међуратном периоду? 

(наведите град и годину одржавања) ________________________________________________ 

б) Који знаменити француски официр из Првог светског рата је дао идеју изградње Мажино 

линије? _______________________________________________ 

в) Који песник се сматра претечом и идејним зачетником фашизма у Италији? 

__________________________________________________________ 

г) Наведите имена ћерки кнеза Николе Петровића које су биле удате за руске велике кнезове. 

_____________________________ и _____________________________ 



2016. 

 

6. Заокружите Т aко је тврдња тачна, а Н ако је нетачна. 

Истог датума две узастопне године одржане су демонстрације жена најпре у 

Чикагу, а потом и у Њујорку 
Т Н 

Поред кнеза Милана за Тајну конвенцију су знали још само Илија Гарашанин и 

Чедомиљ Мијатовић 
Т Н 

У Србији је обавезно основно образовање постало законом из 1882. године Т Н 

Краљица Викторија је била претпоследњи британски монарх из династије Хановер Т Н 

Сликар Енди Ворхол је зачетник правца рок-арт Т Н 
 

7. Поред догађаја упишите годину када се догодио: 

а) битка за луку Тобрук  __________ 

б) Пад Републике Српске крајине __________  

в) Прокламација „14 тачака“ __________ 

г) Први устав СССР   __________ 

д) Изградња Берлинског зида __________ 
 

8. Пажљиво прочитајте одломак из историјског извора и одговорите на питања: 

„Драги моји Срби, Хрвати и Словенци,  

У овом судбоносним и за Југославију великим данима, када победоносне армије Совјетског 

Савеза стоје на нашој граници с једне стране, а америчке и британске с друге стране, када је дан 

наше слободе у пуном сванућу, позивам све Србе, Хрвате и Словенце да се уједините и 

приступите Народноослободилачкој војсци под маршалом Титом....“ 
 

а) Ко је упутио овај проглас? (наведите име и презиме) ____________________________________ 

б) Ког датума је проглас упућен? _________________________________ (дан, месец и година) 

в) Ко је у том тренутку био председник југословенске владе? _______________________________ 

(наведите име и презиме) 
 

9. Наведени догађаји се односе на Други светски рат у Југославији! Одговорите! 
 

а) Наведите време постојања „Владе народног спаса“. (наведите месеце и године постојања) 

од ______________________ до ______________________. 

б) Ко је прогласио Независну државу Хрватску 10. априла 1941. године? (наведите име и презиме) 

_________________________________________________________________________________ 

в) Где и када је одржан Светосавски конгрес? (наведите место и тачне датуме трајања конгреса) 

Место: _________________________, Датум: _________________________. 

г) Ко је био поглавар Српске православне цркве на почетку Априлског рата (титула, име и 

презиме) _______________________________________________________. 
 

 

10. Пажљиво прочитајте одломак из говора и одговорите на питања: 

„... Поверена вам је велика ослободилачка мисија. Зато будите достојни те мисије! Рат који ви 

водите је ослободилачки рат, праведан рат. Нека вас у овом рату надахњују витешки ликови 

наших великих предака, Александра Невског, Дмитрија Донског, Кузме Мињина, Дмитрија 

Пожарског, Александра Суворова, Михаила Кутузова! ...“  

а) Који државник је изговорио наведене речи? 

_____________________________________________ 

б) Поводом чега су изговорене наведене речи? (наведите и годину говора) 

___________________________________________________________________________________ 

в) Које године је тај државник преминуо? ________________ 
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11. Одговори. 

а) Наведите имена личности потписника Тројног пакта 

Јапан-___________________; Италија-___________________;Немачка-____________________ 

б) Наведите имена команданата окупационе власти (војске) у Немачкој након Другог светског 

рата. 

У име СССР-_________________________; у име Велике Британије-_________________________ 

в) Наведите имена добитника Нобелове награде: 

За књижевност 1953. год._______________________; За мир 1964. год._______________________. 

12. У модерном периоду забележен је велики број атентата.  

На цртици поред атентата упишите име атентатора. 

а) Ивањдански атентат-__________________________  

б) Неуспешан атентат на Хитлера у Растенбургу 1944.-__________________________ 

в) Атентат на Џона Кенедија-__________________________ 
 

13. Уписајући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређајте догађаје који се односе  

на послератну Југославију. (1 за најстарији). 

_____Цестна афера 

_____Одржана прва манифестација „Радост Европе“ у Београду  

_____Почетак производње аутомобила у „Застави“ (Крагујевац)  

_____Изградња пруге Брчко-Бановићи 

_____Прво емитовање телевизијског програма у Југославији  
 

14. Попуните табелу годином догађаја и именима личности које су се тада налазиле на челу  

Русије (Совјетског Савеза). 
   

 Догађај Година Личност 

а) Топлички устанак   

б) Осма седница Централног комитета СКС   

в) Иво Андрић је добио Нобелову награду   

г) Искључење КПЈ из Информбиро   

 
 

15. На цртицама испод фотографија упишите град и годину догађаја са фотографије. 

 
 

   
 

а) ______________, ________ б) ______________, ________ в) ______________, ________ 
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КЉУЧ ТЕСТ ЗА IV ГОДИНУ ГИМНАЗИЈЕ  – ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 2016. 
 

31.  а) апартхејд (1); б) Коминтерна (1); в) перестројка (1); г) ревизија (1); д) ционизам  (1) 5 

32.  
5, 1, 4, 3, 2 
Хапшење Драгутина Димитријевића пред Солунски процес (1916); „Бомбашка афера“ у Црној Гори (1907/1908);  

„Дарданелска операција“ (1915); Друга мароканска криза (1911); „Четворна коалиција“ у Краљевини Србији(1909.) 
2/0 

33.  Илић, (Вељко) Чубриловић, Керовић, Јовановић и Миловић 2/0 

34.  Извор 3 (25. јул 1914.), Извор 1 (29. јул 1914.), Извор 2 (30. јул 1914.) 2/0 

35.  

а) Лос Анђелес, 1932. (1/0) 

б) маршал Жозеф Жофр (1) 

в) Габријеле Д' Анунцио (1) 

г) Милица и Стана (1/0)  

4 

36.  

Н  Истог датума две узастопне године одржане су демонстрације жена најпре у Чикагу, а потом и у Њујорку (1) 

Н  Поред кнеза Милана за Тајну конвенцију су знали још само Илија Гарашанин и Чедомиљ Мијатовић  (1) 

Т   У Србији је обавезно основно образовање постало законом из 1882. године (1) 

Н  Краљица Викторија је била претпоследњи британски монарх из династије Хановер  (1) 

Н  Сликар Енди Ворхол је зачетник правца рок-арт  (1) 

5 

37.  

а)  1942. (1) 

б)  1995. (1) 

в)  1918. (1) 

г)  1924. (1) 

д)  1961. (1) 

5 

38.  

а) Краљ Петар II Карађорђевић (1/0) 

б) 12. септембар 1944. (1/0) 

в) Иван Шубашић (1/0) 

3 

39.  

а) август 1941.- октобар 1944. (1/0) 

б) Славко Кватерник (1) 

в) Ба, 27. и 28. јануар 1944. (1/0) 

г) патријарх Гаврило Дожић (1) 

4 

40.  

а) Јосиф Стаљин (1) 

б) Приликом војне параде у част 24 година од Октобарске револуције, 1941. (1/0) 

в) 1953. (1) 

3 

41.  

а) Сабуро Курсу, Галеацо Ћано и Адолф Хитлер (1/0) 

б) Константин Жуков, Бернард Монтгомери (1/0) 

в) Винстон Черчил (1); Мартин Лутер Кинг (1). 

4 

42.  

а) Ђура Кнежевић (1) 

б) гроф Клаус фон Штауфенберг (1) 

в) Ли Харви Освалд (1) 

3 

43.  

5, 4, 2, 1, 3 
(Цестна афера 1969., Одржана прва манифестација „Радост Европе“ у Београду 1968., Почетак производње 

аутомобила у „Застави“ (Крагујевац) 1955. , Изградња пруге Брчко-Бановићи 1946., Прво емитовање телевизијског 

програма у Југославији 1956.) 

2/0 

44.  

а)1917., Цар Николај Романов (1/0) 

б)1987., Михаил Горбачов (1/0) 

в)1961., Никита Хрушчов (1/0) 

г)1948., Јосиф Стаљин (1/0) 

4 

45.  

а) Берлин, 1945. (1/0) 

б) Варшава, 1939. (1/0) 

в) Беч, 1941. (1/0) 

3 

 

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА: 51 

ПРВО МЕСТО НАЈВИШЕ ПОЕНА 

ДРУГО МЕСТО ПОЕН МАЊЕ ОД ПРВОПЛАСИРАНОГ 

ТРЕЋЕ МЕСТО ДВА ПОЕНА МАЊЕ ОД ПРВОПЛАСИРАНОГ 
 


