МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
64. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, 22. MAJ 2022.

ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ
СРЕДЊА ШКОЛА, IV РАЗРЕД
Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)
Регионални центар за таленте: ______________________________________________
Име и презиме: ___________________________________________________________
Школа: __________________________________________________________________
Град: ______________________

Разред: _____________________

_________________________
(потпис ученика)

Попуњава комисија
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. У којој од понуђених држава је после Првог светског рата, на предлог Беле Куна, проглашена
совјетска република?

а) у Краљевству Срба, Хрвата и Словенаца
б) у Румунији
в) у Чехословачкој
г) у Мађарској
д) у Аустрији

2. Како се звао први звучни филм чија је премијера одржана 1924. године?
а) „Модерна времена“
б) „Снежана“
в) „Певач џеза“
г) „Прохујало с вихором“
д) „Оркански висови“

3. После бекства цара Вилхелма II, у Немачкој је проглашена република позната као:
а) Трећи рајх
б) Минхенска република
в) Берлинска република
г) Версајска република
д) Вајмарска република

4. У којој земљи се водио грађански рат између „белих“ и „црвених“ од 1917. до 1923. године?
а) у САД
б) у Немачкој
в) у Француској
г) у Русији
д) у Кини

5. Ко је био први председник Турске, након укидања власти султана и проглашења републике?
а) Мустафа Кемал Ататурк
б) Мустафа Исмет Инени
в) Џелал Бајар
г) Џемал Гурсел
д) Реџеп Тајип Ердоган

6. Августа 1939. године потписан је споразум познат као споразум Рибентроп – Молотов (по
презименима потписника). Јавни део споразума је предвиђао обавезу међусобног ненападања и
помагања у случају напада на једну од потписника. Тајни део представља поделу интересних
сфера и међусобно разграничење. Између којих земаља је склопљен овај споразум?
а) између Немачке и Италије
б) између Италије и Француске
в) између Немачке и Совјетског Савеза
г) између Немачке и Велике Британије
д) између Француске и Велике Британије

7. На коју од понуђених држава се Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца највише ослањала у
спољнополитичким односе у првој деценији након Првог светског рата?
а) на Француску
б) на Италију
в) на Бугарску
г) на Совјетски Савез
д) на Шпанију

8. Годину дана након оснивања, на конгресу у Вуковару, Социјалистичка радничка партија
Југославије (комуниста) променила је име. Како је оно од тада гласило?
а) Социјалистичка партија југословенских земаља
б) Комунистичка партија Југославије
в) Партија југословенских радника
г) Радничка партија Југославије
д) ниједно од понуђених

9. Које године је створена Бановина Хрватска?
а) 1919. године
б) 1929. године
в) 1935. године
г) 1939. године
д) 1941. године

10. Обзнаном (владином уредбом) је 1920. године, до доношења Устава, суспендован рад које
странке?
а) Народне радикалне
б) Демократске странке
в) Комунистичке партије Југославије
г) Југословенске републиканске странке
д) Земљорадничке странке

11. Ко су били намесници малолетном краљу Петру II Карађорђевићу од 1934. године?
а) Павле Карађорђевић, Раденко Станковић, Иво Перовић
б) Павле Карађорђевић, Раденко Станковић, Милан Стојадиновић
в) Павле Карађорђевић, Драгиша Цветковић, Иво Перовић
г) Павле Карађорђевић, Милан Грол, Влатко Мачек
д) Милорад Драшковић, Светозар Прибићевић, Петар Живковић

12. Које године је покренута Политика, најстарији дневни лист на Балкану?
а) 1869. године
б) 1904. године
в) 1922. године
г) 1943. године
д) 1955. године

13. Године 1937. долази до „Крваве литије“ у Београду, односно крвавих обрачуна између
полиције и поворке свештенства и народа. Народне демонстрације одвијају се тада широм Србије,
у Црној Гори, Босни и српској Крајини. Демонстрације су биле уперене против:
а) Потписивања протокола о приступању Југославије Тројном пакту
б) Укидања Српске православне цркве
в) Великог повећавања права Исламске верске заједнице
г) Потписивања конкордата између Ватикана и Југославије
д) Мешања владе Милана Стојадиновића у избор новог патријарха

14. Немачка је поразила Француску 1940. године. Ускоро је северни и западни део земље стављен
под немачку окупацију, док је неколико лука у јужној Француској добила немачка савезница –
Италија. Остатак земље је контролисала влада са седиштем у Вишију (сарађивала са Немцима).
Како се звао председник те владе?
а) Анри Петен
б) Шарл де Гол
в) Пол Рејно
г) Фердинанд Фош
д) ниједан од понуђених

15. Један од најважнијих циљева немачких и италијанских јединица током борби у Африци у
Другом светском рату био је заузимање:
а) пустиње Сахаре
б) извора реке Нил
в) Суецког канала
г) неколико оаза у Сахари
д) највише врхове планине Атлас

16. Која битка (трајала од августа 1942. до јануара 1943. године) се сматра прекретницом у
Другом светском рату?
а) битка код Ел Аламејна
б) Арденска битка
в) Битка за Стаљинград
г) битка за Иво Џиму
д) ниједна од понуђених

17. Црвена армија је 2. маја 1945. године заузела Берлин. Деветог маја је објављена безусловна
капитулација Немачке. Данас се 9. маја обележава:
а) Дан победе
б) Дан мира
в) Дан сећања на жртве Холокауста
г) Дан савезништва
д) Дан пораза

18. Појам „Холокауст“ односи се на:
а) Организовани прогон и уништавање Јевреја од стране нацистичке Немачке и њених помагача у
периоду од 1933. до 1945. године
б) Организовани прогон верских заједница у социјалистичким земљама у другој полововини 20.
века
в) Организовани и систематски прогон и уништавање словенског становништва које је живело на
простору нацистичке Немачке
г) Обрачунавање са политичким неистомишљеницима у фашистичкој Италији
д) Рат који је Јапан водио против својих непријатеља

19. Након априлског слома Југославије 1941. године, њена територија је распарчана. Која од
понуђених држава није узела ниједан део југословенске територије?
а) Немачка
б) Италија
в) Мађарска
г) Бугарска
д) Грчка

20. Од територије Југославије на којој се до 1912. године (уз одређене мање промене) налазила
Краљевина Србија, након априлског слома Југославије образована је Србија – држава са
марионетским статусом. Да би пацификовали Србију и завели ред, окупатори су одлучили да
формирају једну ауторитативну владу. Коначно, 29. августа 1941. године, образована је Влада
националног спаса. Који генерал се налазио на њеном челу?
а) Душан Симовић
б) Димитрије Љотић
в) Милан Недић
г) Милан Аћимовић
д) ниједан од понуђених

21. Који од понуђених одговора се не односи на четнички покрет?
а) Основни циљ борбе – ослобођење од окупатора и ликвидација политичких противника
б) Симбол – кокарда
в) Ословљавање – брат и сестра
г) Основна парола – за краља и отаџбину
д) као главни спољнополитички ослонац гледали су на Совјетски Савез

22. Немачке операције „Вајс“ и „Шварц“ током Другог светског рата биле су уперене према
простору:
а) Совјетског Савеза
б) Југославије
в) Француске
г) Пољске
д) Грчке

23. Шта значи скраћеница АВНОЈ?
а) Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије
б) Античетничко веће народног ослобођења Југославије
в) Антиљотићевско веће народног ослобођења Југославије
г) Антисовјетско веће народног ослобођења Југославије
д) Антикапиталистичко веће народног ослобођења Југославије

24. Шта од понуђеног није одлучено на другом заседању АВНОЈ-а (одржано у Јајцу новембра
1943. године)?
а) Југославија ће се обновити као федеративна држава
б) Формирано је Председништво АВНОЈ-а које је требало да врши законодавну и извршну власт
између заседања АВНОЈ-а
в) Именован је Национални комитет ослобођења Југославије који је имао обележја владе
г) Одузима се право југословенској влади у иностранству као законитој влади
д) Даје се право краљу Петру II Карађорђевићу да се након рата врати у земљу и укључи у
преговоре око уређења Југославије

25. На одлуке донете на другом заседању АВНОЈ-а у Јајцу, Драгољуб Михаиловић је одговорио
Светосавским конгресом (одржан у селу Ба јануара 1944. године). Шта од понуђеног није било
усвојено у Резолуцији?
а) Наглашена је верност краљу Петру II Карађорђевићу
б) Наглашена је верност уставној монархији
в) Наглашена је верност демократским начелима владања
г) Истакнута је борба против окупатора
д) подржана је делатност комуниста

26. Када је краљ Петар II Карађорђевић, под притиском Британаца, разрешио функције министра
Михаиловића и преко британског радија позвао све Југословене да приђу Титу?
а) децембра 1941. године
б) децембра 1942. године
в) августа 1943. године
г) јануара 1944. године
д) септембра 1944. године

27. Повлачећи се из Југославије, где су се немачке јединице утврдиле октобра 1944. године (ту је
тада формиран и нови фронт)?
а) у Банату (Банатски фронт)
б) у Бачкој (Бачки фронт)
в) у Срему (Сремски фронт)
г) у Барањи (Барањски фронт)
д) у Славонији (Славонски фронт)

28. Организација уједињених нација има Скупштину и Савет безбедности. Скупштину чине
представници свих држава чланица, док Савет безбедности чине представници 15 земаља – 10
несталних који се бирају на две године и 5 сталних. Којих 5 држава и данас има сталне чланове у
Савету безбедности?
а) САД, Русија, Велика Британија,Француска, Кина
б) САД, Русија, Велика Британија, Италија, Јапан
в) САД, Русија, Индија, Аустралија, Кина
г) САД, Русија, Шпанија, Француска, Бразил
д) САД, Русија, Египат, Шведска, Кина

29. „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима...“. Цитат се односи
на део првог члана које декларације коју је усвојила Генерална скупштина Уједињених нација
децембра 1948. године?
а) Дакларације о деколонизацији
б) Декларације о миру
в) Декларације о људским правима
г) Декларације о немачкој кривици за Други светски рат
д) Декларације о правима жртава Холокауста

30. Како се назива период развоја међународних односа после Другог светског рата који
означавају крајњу заоштреност у односима међу великим силама, и то између САД, Велике
Британије и Француске, с једне, и СССР-а и осталих социјалистичких земаља, с друге стране?
а) Гвоздени рад
б) Врели рат
в) Атомски рат
г) Хладни рат
д) Трећи светски рат

31. Који од понуђених одговора се не односи на Северноатлантски пакт (НАТО)?
а) Формиран је 1949. године у Вашингтону
б) Данас је његово седиште у Бриселу
в) Неке од његових чланица данас су: Француска, Велика Британија и Србија
г) Неке од његових чланица данас су и поједине земље које су раније биле чланице Варшавског
пакта
д) Познат је био још и као „Западни блок“

32. Који од понуђених одговора се не односи на Варшавски пакт?
а) Основан је 1955. године
б) Његово седиште било је у Москви
в) Данас се његово седиште налази у Владивостоку
г) Неке од његових чланица биле су: СССР, Бугарска, Чехословачка, Источна Немачка, Мађарска,
Пољска, Румунија
д) Његова чланица била је и Албанија, али само до 1968. године, када се званично повукла

33. Априла 1951. године у Паризу је основана Европска организација за угаљ и челик,
обухвативши Француску, Немачку, Италију и три земље Бенелукса. Организација је започела рад
јула 1952. године и овај догађај се узима као почетак настанка европских интеграција. Из тог
разлога, Европску организацију за угаљ и челик можемо назвати претечом:
а) НАТО пакта
б) Варшавског пакта
в) Европске уније
г) Организације уједињених нација
д) Покрета несврстаних

34. Које године је укинута монархија у Југославији, односно које године је Југославија постала
република?
а) 1943. године
б) 1945. године
в) 1949. године
г) 1960. године
д) 1980. године

35. Комунистичка партија Југославије (КПЈ) 1952. године је променила име у:
а) Комунистичка партија југословенских народа и народности
б) Комунистичка партија југословенских република
в) Савез комуниста Југославије
г) Раднички савез Југославије
д) Савез произвођача Југославије

36. Први велики сукоб у комунистичкој партији Југославије отворен је 1954. године.
Ко је тада одстрањен из партије и са свих функција?
а) Александар Ранковић
б) Милан Грол
в) Милован Ђилас
г) Латинка Перовић
д) Марко Никезић

37. Почетак увођења система самоуправљања у привреди социјалистичке Југославије почиње:
а) 1945. године
б) 1950. године
в) 1955. године
г) 1960. године
д) 1965. године

38. Која од понуђених група не представља рок групу у Југославији?
а) Бијело дугме
б) Рибља чорба
в) Парни ваљак
г) Леб и сол
д) No Name

39. Након НАТО агресије 1999. године, Савет безбедности ОУН гарантовао је територијални
интегритет Југославије. Како се зове та резолуција?
а) Резолуција 1244 о Косову
б) Резолуција 1244 о Србији
в) Резолуција 1000 о Косову
г) Резолуција 2727 о Косову
д) Резолуција 2727 о Југославији

40. Када је званично регистрован први случај COVID-19 у Републици Србији?
а) децембра 2018. године
б) септембра 2019. године
в) марта 2020. године
г) новембра 2020. године
д) фебруара 2021. године

