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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 садржи петнаест питања. 

7. Употреба мобилног телефона је забрањена. 

8. Писање личних података или било чега другог на тесту је забрањено. 

9. Одговори који су прецртавани неће бити признати. 

Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати! 

 

Број поена 



 

1. Допуни реченицe тако да наведени исказ буде тачан.                                    

Председник Владе Краљевине Југославије 1935. године постао је __________________(име и 

презиме). Пошто је престолонаследник _______________ (име) био малолетан формирано је 

___________________ (орган власти) на челу са __________________________(титула и име).  

                                                                                                                                                                              

2. Хронолошки поређај догађаје тако што ћеш на линијама уписати бројеве од 1 до 5  

(1 за најстарији догађај): 

______ напад партизанских и четничких снага на Краљево 

______ основан логор на Бањици 

______ рација у Новом Саду 

______ Вишки споразум НКОЈ и краљевске југословенске владе 

______ ускршње бомбардовање Београда од стране америчких ваздухопловних снага 

                                                                                                                                         

3. Пажљиво причитај историјски извор и одговори на питања:                                

„...Примајући то саопштење уверен сам да овим чином испуњавам своју владарску дужност, јер 

њим само приводим коначно у дело оно што су најбољи синови наше крви, све три вере, сва 

три имена, с обе стране Дунава, Саве и Дрине, почели припремати још за владе блажене 

успомене мога деде, Кнеза Александра I, и Кнеза Михаила, оно што одговара жељама и 

погледима мога народа, те у име Њ. В. Краља Петра I проглашавам…“ 

а) Која држава је настала после ове прокламације? __________________________________ 

б) Када се то догодило (датум и година)? __________________________________________ 

в) Где је обављена прокламација (место)? __________________________________________ 

                                                                                                                                                                 

4. Наведени догађаји се односе на Други светски рат у Југославији. Одговори на питањa: 

а) Које све територије је обухватала НДХ? 

_________________________________________________________________________________ 

б) Када је бомбардован Лесковац (датум и година)? ____________________________________      

в) Где су извршена најмасовнија стрељања цивила 1941. године?  

_____________________________________       и      ____________________________________ 

 

5. Заокружи Т aко је тврдња тачнa, а Н ако је нетачна.                                            

   а) Светосавски конгрес одржан је у селу Ба 1944. године.                                                 Т      Н 

   б) Другом армијом у Колубарској бици командовао је Живојин Мишић.                        Т      Н 

    в) Прва пруга у Србији изграђена је на релацији Београд–Ниш 1884. године.                 Т      Н                                                                       

    г) Године 1935. пуштен је у саобраћај Панчевачки мост краља Петра II.                         Т      Н 

    д) Јосип Броз Тито долази на чело КПЈ 1938. године.                                                         Т      Н 

  

6. Поред имена ратних операција упиши годину:         

  а) напад на Перл Харбур – _________________ 

  б) битка за Берлин – ______________________ 

  в) битка код Ел Аламејна – ________________ 

  г) битка за Британију – ____________________    

                                                                                                                                                  

7. Поред наведених догађаја упиши годину:                                                                                                                                     

а) Драгиша Цветковић постаје председник Владе – _______________________ 

б) изграђена нова зграда Скупштине Краљевине Југославије – ______________                           

в) створене бановине у Краљевини Југославији – _________________________  

г) донет Октроисан устав Краљевине Југославије – ________________________       



                        

8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                            

Оружани отпор против окупатора равногорски покрет је почео ________________ (датум и 

година), а КПЈ је позвала народ на устанак ________________ (датум и година). 

 

9. Пажљиво погледај слике и одговори на питања:                                                                                                                                               

 
а) Који историјски догађај је приказан на слици? _______________________________________ 

б) Које године се догодио ? ____________________________ 

в) Где се догодио (име града)? __________________________ 

 

10. Пажљиво прочитај део из историјског извора и одговори на питања:                                        

„...Ради тога решио сам и решавам, да Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 28. јуна 

1921. године престане важити. Сви земаљски закони остају у важности, док се према потреби 

Мојим Указом не укину. На исти начин доносиће се у будуће нови закони. Народна Скупштина 

изабрана 11. новембра 1927. године распушта се. Саопштавајући ову Моју одлуку Моме 

народу, наређујем свима властима у Држави, да по њој поступају, а свима и свакоме заповедам 

да је поштују и да јој се покоравају...“ 

а) Ко је потписао овај документ из кога је одломак (име и презиме)?________________________ 

б) Када је издат (датум и година)? ___________________________________________    

в) Који догађај је био директни повод за издавање овакве прокламације? ___________________ 

 

11. Одговори на питања:                                                                                                             

  

а) Ко је личност са фотографије (титула, име и презиме)?                            

___________________________________________________________                                    

 

б) Коју државну функцију је обављао?     

___________________________________________________________ 

 

в) Од које до које године је вршио ту дужност? __________________ 

                                           

 



 

12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори на питања:                                                             

  а) Када је одржана конференција у Постдаму (месец и година)? __________________________ 

  б) Шта је била тема ове конфернције? ________________________________________________ 

  в) Где је потписана повеља УН? _____________________________________________________ 

 

13. Одговори на следећа питања: 

а) Ко је био вођа кубанске револуције (име и презиме)? __________________________________ 

б) Ко је био генерални секретар КПСС-а 1955. године (име и презиме)? ____________________ 

в) Коју међународну организацију су наследиле Уједињене нације ? _______________________ 

 

14. Пажљиво погледај историјску карту Балкана после Првог светског рата. Територије 

на карти су обележене редним бројевима. Поред редног броја на линијама напиши  називе 

територија које су припојене Краљевини СХС и Краљевини Румунији.           

 

   1) ___________________________________    2) ___________________________________   

   3) ___________________________________    4) ___________________________________   

   5) ___________________________________    6) ___________________________________   

 

 
 

15. Попуни табелу са називима фронтова и ратова у којима су се наведене битке одиграле. 

       

Битке Фронтови Рат 

Колубарска битка   

Стаљинградска битка   

Кајмакчаланска битка   

Верден   

 


