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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 обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће 

признати 

 

Број поена 



 

 

1. Поред објашњења упишите одговарајући појам.        
               

а) _________________________________- мирно решење спора између држава путем суда 

б) _________________________________- принудно одвођење од куће у логоре ради стављања  

под полицијску и другу контролу  

в) _________________________________- процес ослобађања од колонијалне власти и стварање  

независних држава 

г) _________________________________- привремени вршилац владарских дужности 

д) _________________________________- богатији сељак- непријатељ револуције 

ђ) _________________________________- назив за немачку авијацију у Другом светском рату 
 

2. Поред имена политичара упишите назив странке на чијем је челу био. 
 

а) Светозар Милетић ________________________________________ 

б) Милан Грол  ________________________________________ 

в) Саво Бјелановић  ________________________________________ 

г) Милан Стојадиновић ________________________________________ 

д) Антон Корошец  ________________________________________ 
 

3. Одговорите на питања. 

а) Која двојица генерала су вршила функцију председника владе у Краљевини Југославији? 

____________________________________, ____________________________________ 

б) Наведите имена тројице оснивача Самосталне радикалне странке. 

___________________________,___________________________ и __________________________. 

в) Наведите називе три странке чији је члан био Светозар Прибићевић. 

___________________________,___________________________ и __________________________. 

г) Која двојица политичара су били председници Хрватске сељачке странке? 

____________________________________, ____________________________________ 
 

4. Одговорите. 

а) Наведите бар три особе којима је изречена смртна казна због Сарајевског атентата. 

___________________________________________________________________________________ 

б) Који члан породице Карађорђевић је рањен на Мачковом камену? 

___________________________________________________________________________________ 

в) Ко је био министар финансија Краљевине Србије на почетку Првог светског рата? 

___________________________________________________________________________________ 

г) Ког датума је генерал Степан Степановић унапређен у чин војводе? 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Хронолошки поређајте државе како су улазиле у Први светски рат. Бројем 1 означи 

државу која је прва ушла у рат од наведених. 

_______ Србија 

_______ Француска  

_______ Црна Гора  

_______ Велика Британија 

_______ Немачка  



 

 

6. Пажљиво прочитајте одломак из наведеног историјског извора и одговорите на 

питања. 

„...Садашња ситуација привлачи Моју најозбиљнију пажњу и Моја се Влада труди свом снагом 

да уравна тешкоће које су се појавиле. Ни најмање не сумњам, да Ваше Височанство неће 

потпомоћи овај посао чинећи све што може да се дође до решења које би отклонио нов рат. 

Докле год буде и најмање наде да се избегне проливање крви, сви Моји напори тежиће томе 

циљу...“ 

 

а) Наведите пуно име, презиме и титулу особе која је потписала овај документ. 

___________________________________________________________________________________ 

б) Наведите пуно име, презиме и титулу особе коме је упућен овај документ. 

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Правилно попуните табелу у вези са мировним уговорима који су потписани након 

Првог светског рата. 

 28. јун 1919.  

Сен Жермен   

  Мађарска 

 

8. Допуните реченице тако да наведени исказ буде тачан.     

 

а) Немачка авијација је током Шпанског грађанског рата бомбардовала град _______________ 

(име града). Овом догађају је своје дело посветио и __________________________________. 

(име и презиме уметника) 

б) Адолф Хитлер је био на челу _______________________________ (назив странке), а његова 

лична гарда називана је _______________________________.  

 

9. Испод фотографија упишите тражене податке за три приказане личности. 

- Име и презиме личности са фотографије 

- Највиша (државна) функција коју је обављао током Другог светског рата 

 

 „А“ „Б“ „В“ 

   

   

__________________________ __________________________ __________________________ 

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

У „Ноћи дугих ножева“ страдали су Јевреји      Т Н 

Топлички устанак предводили су Коста Војиновић и Коста Миловановић Косовац Т Н 

У поновљеном процесу Алфред Драјфус је проглашен невиним 1906. године Т Н 

Титаник је потонуо на свом другом путовању 14. априла 1912. године  Т Н 

Први ослобођени град у окупираној „Хитлеровој“ Југославији било је Ужице Т Н 

 

11. Хронолошки поређајте догађаје почев од најстаријег. (1 за догађај који се први збио) 
 

____Лех Валенса изабран за председника Пољске  

____Уговор у Мастрихту  

____Римски уговор  

____Почетак Заливског рата  

____Уједињење Немачке  
 

12. Поред наведених датума упишите догађај. 

а) 25. мај 1944.   _____________________________________________________ 

б) 16. јун 1944.   _____________________________________________________ 

в) 9. новембар 1938.   _____________________________________________________ 

г) 27. јануар 1945.   _____________________________________________________ 

д) 26. септембар 1941.  _____________________________________________________ 
 

13. У празна места у табели упишите имена личности које су биле на челу САД и СССР у 

време наведеног догађаја. 
 

Догађај СССР САД 

Завршетак Првог светског рата   

Завршетак Другог светског рата   

Кубанска криза   
 

14. На цртици упишите личност за коју се везује дати навод. 

а) „I have a dream” („Сањам”)- __________________________________________ 

б) „Гвоздени канцелар“ - __________________________________________ 

в) „Гвоздена завеса“ - __________________________________________ 

г) „Пустињска лисица“ - __________________________________________ 
 

15. Одговорите на питања у вези са фотографијом. 
 

а) Ко је личност на фотографији? __________________________________ 
 

б) За који историјски догађај је везана? (наведите назив мисије) 

_______________________________________________________________ 
 

в) Наведите тачан датум (дан, месец и година) када је циљ мисије 

испуњен. _____________________________ 
 

г) Како гласи његова чувена реченица при испуњавању циља мисије? 

_______________________________________________________________ 



 

 

КЉУЧ ТЕСТ ЗА IV ГОДИНУ ГИМНАЗИЈЕ - ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2015. 

1.  

а) арбитража (1)                                                                      б) интернација (1) 

в) деколонизација (1)                                                              г) регент (1) 

д) кулак (1)                                                                               ђ) луфтвафе (1) 

6 

2.  

а) Српска народна слободоумна странка (1) 
б) Демократска странка (1) 

в) Српска странка на приморју (1) 

г) Југословенска радикална заједница (1) 
д) Словенска људска странка (1) 

5 

3.  

а) Петар Живковић, Душан Симовић (1/0) 

б) Љубомир Стојановић, Љубомир Живковић, Љубомир Давидовић (1/0) 

в) Српска самостална странка, Демократска странка, Самостална демократска странка (1/0) 
(признати и ако стоји српско крило Хрватско-српске коалиције) 

г) Стјепан Радић, Влатко Мачек (1/0) 

4 

4.  

а) Данило Илић, Вељко Чубриловић, Митар Керовић, Мишко Јовановић и Јаков Миловић  

(било која тројица) (1/0) 
б) Принц Ђорђе Карађорђевић (1) 

в) др Лазар Пачу (1) 

г) 29. августа 1914. (1) 

4 

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

6.  
а) цар Николај II Романов (1) 

б) регент Александар Карађорђевић (1) 
2 

7.  

Први ред: Версај, Немачка (1/0) 

Други ред: 10. септембар 1919., Аустрија (1/0) 
Трећи ред: Тријанон, 4. јун 1920. (1/0) 

3 

8.  
а) Герника, Пабло Пикасо (1/0) 

б) Националсоцијалистичка (Нацистичка) странка, СС одреди („Црне кошуље“) (1/0)  
2 

9.  
Личност „А“- Милан Недић, председник Владе Народног спаса (1/0) 
Личност „Б“- Драгољуб Михаиловић, министар војске, ваздухопловства и морнарице (1/0) 

Личност „В“- Словодан Јовановић, председник Југословенске владе у избеглиштву (1/0) 

3 

10.  Н, Н, Т, Н, Н                                    1+1+1+1+1 5 

11.  3,5, 1, 4, 2  НАПОМЕНА: Немачка се ујединила у октобру 1990., Лех Валенса је изабран за председника 

Пољске у децембру 1990., а Заливски рат је започео у јануару 1991. године 
3/0 

12.  

а) Десант на Дрвар (1) 
б) Споразум Тита и Шубашића на Вису (1) 

в) „Кристална ноћ“ (1) 

г) Ослобађање логора Аушвиц  (1) 
д) Формирање Врховног штаба НОПОЈ-а (Саветовање код Крупња у месту Столице) (1) 

5 

13.  

Први ред: Владимир Иљич Лењин, Вудро Вилсон (1/0) 

Други ред: Јосиф Висарионович Стаљин, Хари Труман (1/0) 

Трећи ред: Никита Хрушчов, Џон Ф. Кенеди (1/0) 

3 

14.  

а) Мартин Лутер Кинг (1) 

б) Ото фон Бизмарк (1) 

в) Винстон Черчил (1) 
г) Ервин Ромел (1) 

4 

15.  

а) Нил Армстронг (1) 

б) Аполо 11 (први човек на Месецу) (1) 

в) 20. (21.) јул 1969.  (1)  
г) „Ово је мали корак за човека, али велики за човечанство.“ (1) 

НАПОМЕНА: Признавати оба датума 

због неслагања у уџбеницима. Тачан 

датум јесте 20. јул 1969. 

4 

 

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА 56 НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ 

ИМАЈУ  50  И ВИШЕ ПОЕНА. 

Прво место 55-56; Друго место 53-54; Треће место 50-52 

 


