
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 8. 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 25 задатка. 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.

____  Анексиона криза

____  Споразум у Рајхштату

____  Тајна конвенција

____  Тимочка буна

____  Формирање Тројног савеза (Централне силе)                         5 поена

2. Повежи стелицама ствараоце са њиховим делима/открићима.
1. Пабло Пикасо                                                   а) Манифест Комунистичке партије
2. Е. Мунк                                                             б) „Герника”
3. Маркс и Енгелс                                                в) „Крик”
4.  Александар Флеминг                                      г) Пеницилин                    4 поена            

3. Заокружи слово испред тачног одговора.

Уверење у надмоћност или супериорност свог или групе народа над другим народима 
назива се:

а) Национализам

б) Шовинизам

в) Либерализам

г) Антисемитизам                                                                                                       1  поен          

4. Објасни шта је конзервативизам.

________________________________________________________________   1 поен

5. Заокружи слово испред тачног одговора.



Јавна и тајна полиција СССР-а називала се :

а) СА – Јуришни одреди

б) НКВД

в) Гестапо                                                                                                      1 поен

      6.   Наведи тачне године испред датих догађаја.

_____________   Битка код Таненберга и Мазурских језера

_____________   Улазак Италије у Први светски рат

_____________   Битка код Вердена                                                                                3  поена

7. Попуни табелу.

Година Личност Догађај
1914. Гаврило Принцип
1915. Мајор Д. Гавриловић
1916. Руска офанзива на 

Источном фронту

                                                                                                                                3  поена

8. Поред догађаја напиши тачну годину када се десио .

а) Књаз Никола Петровић се прогласио за краља.  __________ 

б) Друга мароканска криза __________

в) Мир у Букурешту __________                                                                             3  поена         

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

а) „Црнокошуљаши” су били партијска војска Нацистичке партије у Немачкој. _____

б) Идеал италијанских фашиста је била корпоративна држава.  _____

в) Крфска декларација је потписана 1914. године. _____

г) Мировни уговор са Мађарском је потписан 4. 06. 1920. у Севру._____         4 поена       



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

_____  АМАНДМАН 

_____  ПЛУТОКРАТИЈА 

_____  УЛТИМАТУМ 

А)  Коначан захтев који искључује могућност преговора о његовој садржини, а 
подразумева казну у случају неиспуњавања.

Б)  Додатак постојећем закону, којим се он допуњује или поправља.                                      

В)  Владавина богатих помоћу новца и капитала.                                                          3  поена

11. Заокружи тачан одговор.

Први Устав Краљевине СХС који је усвојен 1921. године познат је под именом:

а) Сретењски

б) Септембарски

в) Октроисани

г) Видовдански                                                                                                                1  поен

12. Допуни реченице.

Драгиша Цветковић и Влатко Мачек су разговарали о територији која је требало да 
припадне новој хрватској јединици. После вишемесечних преговора потписали су 
споразум ____________________ године којим је створена _______________________ .

                                                                                                                                          2  поена

13. Заокружи тачан одговор.

Сарадници окупатора у Другом светском рату често су називани:

а) Белогардејци

б) Квислинзи

в) Фолксдојчери                                                                                                                1  поен



14. Наведи ко је постао нови председник италијанске владе након смене Б. Мусолинија
25.07.1943. године.

_________________________________________________________                   1 поен     

15. Заокружи тачан одговор.

„Шварц” је назив за немачку операцију на тлу Југослвије :

а) Битку на Сутјесци

б) Битку на Неретви.

в) Десант на Дрвар .                                                                                  1  поен

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

_____  Аншлус

_____  Конференција на Јалти

_____  Шпански грађански рат

_____  Операција „Барбароса”

_____  Битка код Курска                                                                                           5 поена

17. Наведи име америчког генерала који је командовао заједничким савезничким 
снагама које су извршиле искрцавање у Нормандији јуна 1944. године.

______________________________________                                              1 поен

18.

Наведи где је одржано суђење немачким ратним злочинцима од новембра 1945. до 
октобра 1946. године.

_________________________________________.                                         1 поен  

19. Допуни реченице.

Током августа 1945. године у Београду је одржано треће заседање _____________, које је 
преименовано у Привремену народну скупштину. Истог месеца у Београду је формиран 
Народни Фронт Југославије, као политичка организација која је окупљала све снаге које су
биле против рестаурације______________________.    2 поена



20. Наведи како се звао вођа кубанске револуције који је однео победу 1959. године 
над генералом Фулгенсијом Батистом.

_________________________________________________________________      1 поен

21. Наведи где је одржана прва конференција Несврстаних 1961. године.

_____________________________________________________                                  1  поен

22. Наведи ко је изговорио ову чувену реченицу 21.07.1969.године: „Ово је мали корак 
за човека, али велики за човечанство.”

____________________________________________________________ 1 поен

23.  Заокружи тачан одговор.

НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ је:

а) Доктрина супериорности беле у односу на црну расу.

б) Освајање старих колонија.

в) Индиректна контрола мање развијених држава од стране развијених држава.          

                                                                                                                    1 поен 

24. Допуни реченицу.

Једну од водећих криза након Другог светског рата изазвала је исламистичка револуција у 
______________ 1979. године, после које је успостављен радикални режим ајатолаха 
_______________, по чијем су уставу државу могли водити само представници високог 
клера.                                                                                                                               2 поена

25. Заокружи тачан одговор.

Један устав послератне Југославије одредио је републике као националне државе. Био је 
то устав из:

а) 1946.

б) 1963.

в) 1971.                                                                                                                                  1  поен


