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64. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА,
ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, 22. MAJ 2022.

Т Е С Т  И З  И С Т О Р И Ј Е
СРЕДЊА ШКОЛА, III 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 40 задатака. Погрешан одговор не доноси
ни позитивне ни негативне бодове.

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАЈ !!!

ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД САДРЖИ 40 ПИТАЊА

1. СВАКО ПИТАЊЕ ИМА ВИШЕ ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА

2. САМО ЈЕДАН ОДГОВОР ЈЕ ТАЧАН

3. СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР ВРЕДНУЈЕ СЕ СА ЈЕДНИМ ПОЕНОМ

4. ВРЕМЕ ИЗРАДЕ ТЕСТА ЈЕ 90 МИНУТА

7. УКОЛИКО ЈЕ ЗА НЕКО ПИТАЊЕ ЗАОКРУЖЕНО ДВА ИЛИ ВИШЕ ОДГОВОРА, 

ТО СЕ ПИТАЊЕ НЕЋЕ БОДОВАТИ, ТАКОЂЕ СЕ НЕЋЕ БОДОВАТИ ПИТАЊЕ БЕЗ 

НИЈЕДНОГ ОДГОВОРА.

ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШАН РАД !



1. Доктрина економског либерализма, коју је крајем 18. века формулисао економиста
Адам Смит, између осталог је подразумевала:

а) изразито мешање државе у привреду

б) пресудан утицај цркве у привреди

в) пресудан утицај војног фактора у привреди

г) немешање државе у привреду

д) фаворизовање сељаштва у привреди

2. Ко је написао Декларацију о независности Сједињених Америчких Држава (1776)?

а) Томас Џеферсон

б) Џорџ Вашингтон

в) краљ Џорџ III

г) Абрахам Линклолн

д) Тадеуш Кошћушко

3.  Током  Француске  револуције,  односно  1792.  године,  укинута  је  монархија  и
проглашена република. Парола републике је била?

а) „Држава народу!“

б) „Нећемо краља и краљицу!“

в) „Слобода, једнакост, братство.“

г) „Укидање подела на сталеже.“

д) „Дискриминација, дискриминација.“

4. Која битка је била позната као битка три цара?

а) битка код Трафалгара

б) битка код Аустерлица

в) битка код Јене

г) битка код Ауерштата

д) битка код Фридланда



5. Након Наполеонових ратова (1814/1815), победници су одређивали даљу судбину
поражене Француске и читаве Европе на конгресу који се одржао у:

а) Паризу

б) Лондону

в) Риму

г) Берлину

д) Бечу

6. „Лудистички покрет“ (назван о Неду Луду) био је уперен против:

а) сељака

б) царева и краљева

в) машина

г) ручног рада

д) протестаната

7. У првој  половини 19. века у италијанским земљама се појавило тајно политичко
удружење чији су чланови имали за циљ да се Италија ослободи страног господарства
и организује као република на либералним основама. Како се звало то удружење?

а) Карбонари

б) Болоњези

в) Црвенокошуљаши

г) Мацини

д) Италијана

8.  Пруски  краљ Вилхелм I  проглашен  је  за  цара  и  основан  је  Други  немачки  рајх
(јануара 1871) након победе Пруске над:

а) Француском

б) Хабзбуршком монархијом

в) Русијом

г) Италијом

д) Данском



9. Велики значај за развој спољне политике САД имала је Монроова доктрина, коју је
формулисао председник Џејмс Монро у поруци Конгресу 1823. године. Он је поводом
устанка колонија у Јужној Америци против Шпаније тада изјавио:

а) да европске силе немају право да интервенишу и да се мешају у послове на 
америчком континенту, а да САД нема право да се мешају у сукобе у Европи

б) да све колоније у Јужној Америци морају одмах добити независност

в) да само САД имају право да контролишу колоније у Јужној Америци

г) да САД препуштају потпуно право на интервенцију и мешање у послове на 
америчком континенту, као што САД имају право да се мешају у сукобе у Европи

д) ништа од понушеног

10. Велика источна криза (1875 – 1878) започела је:

а) устанком српских сељака против турске власти у Херцеговини

б) побуном бугарских великаша против турске власти

в) устанком српских сељака у околини Ниша

г) нападом турске војске на Грчку

д) устанком грчких сељака

11. Ко је написао дела: Злочин и казна, Браћа Карамазови, Коцкар и Идиот?

а) Фјодор Достојевски

б) Шарл Бодлер

в) Џорџ Елиот

г) Лав Толстој

д) Оноре де Балзак

12. Која од понуђених територија није била француска колонија?

а) Алжир

б) Мадагаскар

в) источни део Индокине

г) западна Африка

д) Филипини



13.  Почетком  20.  века  догодило  се  неколико  криза.  Која  од  понуђених  криза  није
претходила Првом светском рату?

а) Прва мароканска

б) Друга мароканска

в) Анексиона

г) Тршћанска

д) Скадарска

14. „Шлифенов план“ (израђен 1905. године), био је:

а) руски план ратовања

б) немачки план ратовања

в) енглески план ратовања

г) амерички план ратовања

д) српски план ратовања

15.  Француска  и  Британија  су  1915.  и  1916.  године  организовали  Дарданелску
(Галипољску) операцију са циљем да из рата избаце:

а) Грчку

б) Бугарску

в) Румунију

г) Турску

д) Русију

16. Шта се од понуђеног није догодило 1916. године?

а) формирање Солунског фронта

б) битка за Верден

в) битка на Соми

г) Брусиловљева офанзива

д) улазак САД у рат



17. Шта од понуђеног није коришћено у Првом светском рату?

а) бојни отрови

б) тенкови

в) подморнице

г) авиони

д) атомске бомбе

18. Шта је дадаизам?

а) уметнички покрет настао у Швајцарској 1916. године, који наглашава сву 
бесмисленост цивилизације која уништава властите вредности

б) покрет у Француској који се залагао за заштиту птице додо

в) покрет у Немачкој који се залагао за настављање Првог светског рата све до немачке
коначне победе

г) уметнички покрет који је као инспирацију узимао античке примере

д) ништа од понуђеног

19. Након завршетка ратних операција у Првом светском рату, мировни уговори су
потписани у различитим париским дворцима. Избаци уљеза:

а) Версај

б) Сен Жермен

в) Неји

г) Тријанон

д) Мајот

20. Колико милиона становника је имала Русија око 1900. године?

а) 22

б) 29

в) 37

г) 77

д) 135



21.  Крајем 19.  и почетком 20. века (али и у периоду пре и после),  која  географска
територија, од понуђених, није била подразумевана под појмом Стара Србија?

а) Рашка област

б) Косово

в) Метохија

г) данашњу северну Северну Македонију са Скопљем

д) Врањски и Пиротски крај

22. Заокружи синоним за комите:

а) четници

б) башибозлуци

в) вилајети

г) аскери

д) метеори

23. Ко је предводио добовољце из Кнежевине Србије који су дошли у помоћ српском
покрету током револуције 1848 – 1849. године?

а) кнез Александар Карађорђевић

б) Илија Гарашанин

в) Тома Вучић Перишић

г) Стеван Петровић Книћанин

д) Димитрије Давидовић

24. Како се звао лист који је покренуо Светозар Милетић и који је потом био гласило
Српске народне слободоумне странке (потом и Српске народне радикалне странке)?

а) „Браник“

б) „Србин“

в) „Застава“

г) „Химна“

д) „Торонтал“



25. Друштво српске словесности, основано 1841. године, било је претеча:

а) Универзитету у Београду

б) Филозофскоф факултета у Београду

в) Српске академије наука и уметности

г) Југословенског одбора

д) Соколског покрета

26. У Републици Србији, Петар II Петровић Његош се данас налази на новчаници од:

а) 10 динара

б) 20 динара

в) 50 динара

г) 100 динара

д) 500 динара

27. Црна Гора је на Берлинском конгресу (1878), поред државне независности, стекла и
знатно територијално проширење. Добила је и излаз на море са градовима:

а) Подгорицом и Баром

б) Баром и Улцињем

в) Жабљак и Никшић

г) Котором и Скадром

д) Цетињем и Будвом

28. „Бомбашка афера“, назив је за заоштравање односа (1907) између:

а) Црне Горе и Србије

б) Црне Горе и Бугарске

в) Црне Горе и Италије

г) Црне Горе и Аустро-Угарске

д) Црне Горе и Грчке



29. Црногорска војска је привремено зауставила напредовање вишеструко бројнијих
аустроугарских трупа у бици која се одиграла на Божић 1916. године. О којој бици је
реч?

а) о Мојковачкој

б) о Которској

в) о Дринској

г) о Подгоричкој

д) о Будванској

30. У бици на Колубари учествовало је и:

а) 30 каплара

б) 300 каплара

в) 1300 каплара

г) 2300 каплара

д) 3300 каплара

31. Ко је био Оскар Поћорек?

а) командант аустроугарске балканске војске

б) вођа словеначких добровољаца у српској војсци

в) вођа хрватских добровољаца у црногорској војсци

г) командант јединица српске војске које су браниле Београд

д) брат надвојводе Франца Фердинанда

32. Ко је био врховни командант српске војске у Првом светском рату?

а) Степа Степановић

б) Живојин Мишић

в) регент Александар Карађорђевић

г) краљ Петар Карађорђевић

д) Божидар Јанковић



33. Важна сведочанства о приликама на територији Србије за време Првог светског
рата оставио је:

а) амерички новинар Џон Рид

б) амерички председник Вилсон

в) руски генерал Алексеј Брусилов

г) српски књижевник Јован Скерлић

д) српски политичар Милован Миловановић

34.  Након  „албанске  голготе“,  савезнички  бродови  су  евакуисали  српску  војску  и
становништво на острво:

а) Крит

б) Крф

в) Крк

г) Корчулу

д) Брач

35. Због каменитог тла на острву Виду, многи страдали Срби нису се могли сахранити,
па  је  већина  њих спуштана  у  Јонско море.  Песник Милутин Бојић  је  зато  то  море
назвао:

а) „вечном тамницом“

б) „плавом гробницом“

в) „српским морем“

г) „морем смрти“

д) „српском голготом“

36. Ко је био командант Добровољачког одреда који се посебно истакао 1916. године,
приликом заузимања Кајмакчалана?

а) Војин Поповић – Војвода Вук

б) сердар Јанко Вукотић

в) Коста Војиновић

г) Живојин Мишић

д) Божидар Јанковић



37. Србија је била међу земљама победницама у Првом светском рату, али је цена коју
је она платила за то била превисока. Страдало је око 1.250.000 људи, односно:

а) око 5% становништва

б) око 16% становништва

в) око 19% становништва

г) око 30% становништва

д) око 47% становништва

38. У ком граду је 25. новембра 1918. године Велика народна скупштина Срба, Хрвата,
Буњеваца, Словака, Русина и осталих народа из Баната, Бачке и Барање донела одлуку
о прикључењу Краљевини Србији?

а) у Суботици

б) у Панчеву

в) у Сремским Карловцима

г) у Земуну

д) у Новом Саду

39. Које од понуђених племена није било црногорско, односно брдско племе?

а) Кучи

б) Пипери

в) Васојевићи

г) Дробњаци

д) Брсјаци

40. Краљевине Србија и Црна Гора престале су да постоје као посебне државе:

а) 1878. године

б) 1905. године

в) 1910. године

г) 1914. године

д) 1918. године


