
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
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РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

63. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 30. MAJ 2021.

Т Е С Т  И З  И С Т О Р И Ј Е
СРЕДЊА ШКОЛА, IV РАЗРЕД

Попуњава ученик(попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: _________________________________________________

Име и презиме: ______________________________________________________________

Школа: _____________________________________________________________________

Град: __________________________ Разред: ________________________

_________________________ Попуњава комисија

(потпис ученика) Број бодова:

Време израде теста 90 минута!Тест има 22 задатака. Погрешан одговор не доноси ни
позитивне ни негативне бодове.

Тест урадила: Мирјана Бонџић, професор, МШ „Стевица Јовановић”, Панчево 
Рецензент: Дубравка Ђорђевић, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево



Пажљиво прочитај питања! Прецртани и дописани или преправљани одговори се не 
признају. Оцењује се само питање у коме су сви одговори тачни. Укупан број бодова 
на тесту је 50. 
СРЕЋНО!

1. Поређај догађаје бројевима од 1 до 5 према хронолошком реду.

____ Потписивање Тајне конвенције

____  „Мајски преврат“

____  Друга Мароканска криза

____  Формирање савеза Централних сила

____  Оснивање Друге интернационале                                                                                     5 поена

2. Повежи стелицама ствараоце са њиховим делима/открићима.

1. Макс Планк                                    а)Творац психоанализе

2. Зигмунд Фројд                               б) Композиција VIII

3. Фридрих Ниче                                в) Квантна теорија

4. Василиј Кандински                        г)Тако је говорио Заратустра                    4 поена 

3. Заокружи слово испред тачног одговора.

Учење по којем је оправдана политика потчињавања економско и културно неразвијених народа 
назива се:

а) Национализам

б) Шовинизам

в) Социјалдарвинизам

г)  Антисемитизам                                                                                                                   1 поен  

4. Наведи који се италијански песник сматра претечом и идејним зачетником фашизма?

________________________________________________________________                       1 поен



5. Заокружи слово испред тачног одговора.

На челу нацистичке партијске војске SA – одреда  до 1934. године налазио се 

а) Јозеф Гебелс

б) Хајнрих Химлер

в) Ернест Рем                                                                                                                       1 поен

6. Наведи тачне године испред датих догађаја.

_____________ Улазак Бугарске у Први светски рат

_____________  Почетак Шпанског грађанског рата

_____________    Минхенски споразум                                                                                        3 поена

7. Попуни табелу.

Година Личност Догађај
1914. Церска битка
1919. Друштво народа

Рибентроп-Молотов Потписан пакт
                                                                                                                                            3 поена 

       8. Поред догађаја напиши тачну годину када се десио.

а) Оснивање Југословенског одбора  __________

б) Септембарски (окторисани устав) __________

в)  Споразум Цветковић- Мачек   __________                                                            3 поена

       9. Провери тачност исказа. Ако је исказ тачан напиши слово Т, а ако је нетачан слово Н.

а)  Творац програма New Deal био је амерички председник Хари Труман. _____

б)  Немачки план напада на СССР се звао „Директива 25“.    _____

в)  Након слома Француске 1940. године, остатком државе у Вишију управљао је генерал Де Гол.   
___

г)  У Марту 1941. председник Рузвелт и премијер Черчил су у водама Атлантика потписали 
документ назван Атлантска повеља.                      ______                              4 поена



        10. Појмовима са леве стране придружи објашњења са десне, тако што ћеш испред појма 
уписати слово које одговара тумачењу.

_____ АПАРТХЕЈД

_____ НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ

_____ДЕКОЛОНИЗАЦИЈА

А) Угњетавачка политика развијених земаља у односу на нерезвијене земље (тзв. земље Трећег 
света).

Б) „Одвојеност“, „раздвајање“ је социјални систем који је спроводила владајућа бела мањина у 
Јужноафричкој Републици у 20. веку.

В) Процес ослобађања од колонијалне власти и претварање некадашњих колонија у самосталне 
државе.                                                                                                                                          3 поена

         11. Заокружи тачан одговор.

На улазу у логор Аушвиц, као и многе друге, стајао је натпис:

а) „Рад је створио човека.“

б) „Добродошли!“

в) „Рад ослобађа“                                                          1 поен

        12. Допуни реченице.

Милан Стојадиновић је формирао 1935. партијску коалицију под именом_____________________
____________________ коју су поред дела Радикалне странке чиниле и Словенска људска странка 
и _________________________________ Мехмеда Спаха.                                                       2  поена

       13. Где је потписано примирје између Француске и Трећег рајха јуна 1940. године?

________________________________________________________                                1  поен

      14. Заокружи тачан одговор.

Најважнија поморска битка Другог светског рата која се водила између САД и Јапана 1942. године
десила се код:

а) Мидвеја

б) Јитланда

в) Иво Џиме                                                                                                                             1 поен



      15. Заокружи тачан одговор.

Немачки концентарциони логори који су се налазили на тлу Пољске за време Другог светског рата
били  су:

а) Аушвиц и Бухенвалд

б) Дахау и Аушвиц

в) Аушвиц и Треблинка

г) Аушвиц и Матхаузен                                                                                                 1 поен

       16. Поређај хронолошким редом бројевима од 1 до 5 следеће догађаје:

_____  Битка код Курска

_____  Конференција у Потсдаму

_____  Рат за Британију

_____ Аншлус

_____Прво заседање АВНОЈ-а                                                                                      5 поена

17. Наведи како је требало да буде Југославија уређена након  Другог светског рата по резолуцији 
коју је донела ЈВУО на Конгресу у селу Ба 1944. године?

_________________________________________________________________      1 поен

       18. Допуни реченице.

Насупрот Северноатлантском пакту, Совјетски савез формира ________________ године свој 
војни савез познат под именом______________________________.                                         2 поена

19.Наведи који се израз на западу користио да би описао међународне односе од 1946. до 1990. 
године?

____________________________________________________________ 1 поен

         20. Заокружи тачан одговор.

Први југословенски  филм снимљен после Другог светско рата звао се:

а) „Козара“

б) „Ивана“

в) „Славица“                                                                                                 1 поен



      21. Наведи са која два политичара се Тито састао 1956. године на Брионима где су разматрали 
могућност формирања Покрета Несврстаних.

_________________________________________________________________     2 поена

      22. Пажљиво прочитај текст, а потом одговори на питања која се налазе испод њега.

Рођена је у Грантаму 1925. године, а умрла у Лондону 2013. године. По занимању је била 
хемичарка, али је након тога завршила права и постала адвокатица. Седамдесетих година постаје 
прва жена председник британске Конзервативне партије. Била је и прва жена на месту премијера 
Велике Британије 1979-1990. Водила је успешно британску владу у врло изазовним временима. За 
велике заслуге које је имала за Уједињено краљевство, британска краљица Елизабета II доделила 
јој је титулу баронесе.

1. О којој чувеној политичарки је реч?

__________________________________________________________

2. По ком надимку је ова британска политичарка позната?

__________________________________________________________

3.   Који рат је Велика Британија водила са Аргентином 1982. у време њеног мандата на месту
премијерке Велике Британије?

______________________________________________________________________

4. Који амерички председник је са њом имао најбољу сарадњу 80.их година 20. века?

_______________________________________________________________________            4 поена


