Шифра ученика:
Укупан број бодова:
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2020/2021. година

ТЕСТ

ИСТОРИЈА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД УЧЕНИКА
СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

УПУТСТВО ЗА РАД
Тест који треба да решиш има 12 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
Сваки задатак вреди 20 поена.
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
У квадрат који се налази са десне стране задатка немој ништа уписивати, то је простор
у који се уписује број бодова.
На овој и последњој страни немој ништа уписивати.
Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да
користиш графитну оловку и гумицу.
• Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори
који су прецртавани.
• Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.
•
•
•
•
•
•
•

Желимо ти много успеха на пријемном испиту!

* Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати без претходне сагласности
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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1.

У ком веку је Османско царство доживело свој највећи успон под влашћу Сулејмана
Величанственог?
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) XIV веку
б) XV веку
в) XVI веку
г) XVII веку

2.

3.

Обој кружиће тако да повежеш догађаје из леве колоне са временским одредницама када су
се одиграли.
прва
половина
XIX века

друга
половина
XIX века

прва
половина
XX века

друга
половина
XX века

Берлински конгрес









Мајски преврат









Доношење Сретењског устава









Који од наведених исказа се односи на појам Порта?
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) командант римске војске
б) царски савет на султановом двору
в) дворац који је истовремено престоница
г) старешина протестантске цркве

4.

Која од наведених историјских појава је настала као последица идеологије антисемитизма?
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) деколонизација
б) исламизација
в) холокауст
г) милитаризација
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5.

Шта је била непосредна последица Првог светскога рата?
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) стварање независних држава Србије и Црне Горе
б) настанак Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
в) припајање Старе Србије Краљевини Србији
г) ослобођење јужнословенских народа од османске власти

6.

Шта представља једну од непосредних последица одлука донесених на Бечком конгресу 1815.
године?
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) оснивање Свете Алијансе и промена граница у Европи
б) стицање независности Србије и Црне Горе
в) отварање Источног питања
г) отпочињање процеса деколонизације

7.

Када се одиграла битка код Велбужда у којој је Стефан Дечански поразио бугарску војску?

Одговор: __________________________ године

8.

На линији напиши тачан датум када су одржане велике демонстрације против приступања
Краљевине Југославије Тројном пакту.

Одговор: __________________________ године
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9.

Које године је избила Велика економска криза која је потресла читаво човечанство?
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) 1922. године
б) 1929. године
в) 1933. године
г) 1934. година

10.

Из које породице су били бирани први српски патријарси након обнове Пећке патријаршије
1557. године?
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) Чарнојевић
б) Јовановић Шакабента
в) Соколовић
г) Петровић Његош

11.

На основу одломaка из историјских извора, одреди који извор припада Другом светском
рату.
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) „Члан XXXIV Високе стране уговорнице признају независност Кнежевине Србије, ...
Члан XXXVI регулише државне границе Србије, које су проширене на четири округа –
нишки, пиротски, врањски и топлички.”
б) „Готово четири године су чекали тај историјски тренутак наши јуначки ратници који
су прешли у противофанзиву од Москве, Стаљинграда, Лењинграда... И тај тренутак
коначног обрачуна са фашизмом – наступио је.”
в) „На нашу Србију насрнуло је велико зло. Аустро-Угарска нам је објавила рат. Сад сви
имамо да будемо сложни и јунаци.”
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12.

Прочитај одломак из историјског извора и одговори на питање.
„Представници француског народа, окупљени у Националну скупштину, сматрајући да су
непознавање, заборављање или презирање права човека једини узроци општих несрећа, ...
решили су да изложе у једној свечаној декларацији природна, неотуђива и света Права човека
да би их ова декларација... непрестано подсећала на њихова права и дужности...Национална
скупштина признаје и проглашава... следећа права Човека и грађанина...“
Када је настао овај извор?
Заокружи слово испред тачног одговора.
a) у другој половини XVI века
б) у првој половини XVII века
в) у другој половини XVII века
г) у другој половини XVIII века

Напомена: Ученици НЕ попуњавају ову страну!
Комисија:

1. _________________________________
2. _________________________________

3. _________________________________

Контролор:

4. _________________________________

Школа
Место
Презиме и име ученика

