
Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2021/2022. година

ТЕСТ

ИСТОРИЈА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД УЧЕНИКА 

СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ
ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

УПУТСТВО ЗА РАД

• Тест који треба да решиш има 12 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
• Сваки задатак вреди 10 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.

Шифра ученика:

Укупан број бодова:





 3 

1. У којој деценији XIV векa је започела велика епидемија куге позната под називом „црна смрт“ 
која је похарала Европу?
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Другој
б) Трећој
в) Четвртој
г) Петој

2. Повежи битке из леве колоне са ратовима у којима су се одиграли. 
Напиши одговарајуће слово на празне црте. 

1. ____ Маратонска битка  а) Освајања Александра Великог
2. ____ Битка код Кане  б) Пелопонески рат
3. ____ Битка код Гаугамеле  в) Пунски ратови
      г) Грчко-персијски ратови

3. Повежи појмове из леве колоне са простором где су настали. 
Напиши одговарајуће слово на празне црте. 

1. ____ Апартхејд   а) Израел
2. ____ Перестројка   б) Совјетски савез
3. ____ МАСПОК   в) Јужноафричка република
       г) СФР Југославија

4. Како се назива прва штампана књига на ћирилици, настала на Ободу изнад Ријеке Црнојевића 
у XV веку?
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Мирослављево јеванђеље
б) Октоих
в) Летопис попа дукљанина
г) Слово љубве
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5. Наведи територије које су ушле у састав Кнежевине Србије након стицања независности на 
Берлинском конгресу 1878. године? 
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) нишки, тимочки, пиротски и врањски округ
б) нишки, топлички, пиротски и параћински округ
в) нишки, крагујевачки, пиротски и врањски округ
г) нишки, топлички, пиротски и врањски округ

6. Који краљ је владао босанском средњовековном државом у време њеног пада под Османлијe?
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Твртко I Котроманић
б) Стефан Томашевић
в) Стефан Вукчић Косача
г) Стјепан II Котроманић

7. Које године су астронаути први пут слетели на површину Месеца?
Упиши одговор на црту.

_______________________

8. У чему се огледа веза имеђу Великог бечког рата  (1683-1699) и положаја српског народа?
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) током рата, због ратних успеха аустријске војске дошло је до побољшања положаја српског 
становништва у Османском царству 

б) рат две силе довео је до погоршања положаја српског становништва и покретања Велике 
сеобе 1690. године из Османског у Аустријско царство

в) Османско царство је обновило Пећку патријаршију, да би подстакло српско становништво 
за рат на њиховој страни 

г) дошло је до устанка српског народа против Османског царства након чега су због одмазде 
спаљене мошти Св. Саве на Врачару
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9. Шта представља једaн од најважнијих узрока кризе на Блиском истоку 1948. године?
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) незадовољство дела арапских земаља због стварања државе Израел
б) успостављање протектората Турске на територији Синајског полуострва
в) ширење НАТО савеза на Блиски исток
г) резолуција Информбироа 

10. За коју ратну операцију из Другог светског рата је релевантан одломак из датог извора?

„Отпор на који смо наишли у заливу Омаха, (6. јуна) био је заправо такве јачине какав смо 
очекивали дуж читаве обалске линије. Уверење Немаца да за невремена, које је тада владало 
нећемо напасти, било је један од главних фактора да смо их успели тако изненадити.“

Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Битку на Пацифику 1942. године
б) Битку код Стаљинграда 1943. године
в) Дан „Д“ и искрцавање савезника у Нормандији 1944. године
г) Пад Берлина 1945. године

11. На основу анализе одломка извора одреди за које од наведених истраживања би могао да се 
користи?

“Погледала сам, драга, на твој прозор кад су нас камионом возили на Сајмиште, али тебе 
нисам видела. Када се идућег пута сретнемо морамо да надокнадимо у смислу другарства све 
оно што током године нисмо чинили.... Док сам раније на “слободи” мислила стално на логор, 
сад сам за пет дана тако навикла на њега, да уопште о њему не мислим, већ о много лепшим 
стварима, као што су - ти већ знаш да ја мислим много на тебе. Увече читам. Мада смо смели 
да понесемо само толико колико сме да се понесе, ја имам Вертера, Хајнеа, Паскала, Монтења, 
енглески и хебрејски уџбеник.“

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) истраживање образовања
б) истраживање транспорта
в) истраживање Холокауста
г) истраживање културе 
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12. На основу цитираног одломка историјског извора византијског архиепископа и писца 
Евстатија Солунског, блиског сарадника цара Манојла I Комнина, одреди приближно време 
када је текст могао настати?

„...Овде не бих желео да прећутим о Стефану Немањи, који ми је сјајне речи измамио и очи 
моје задивио, стасом веома висок и изгледом леп. Пре тога он је окушавајући снагу дизао 
устанке, хитро загазио у рат, али је ускоро преваспитан на добро па сада и сам учествује у 
тријумфу...“

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) пре сукоба са Византијским царством
б) у време сукоба са Византијским царством
в) после потчињавања Византијском царству
г) после замонашења у време боравка на Светој Гори





Напомена: Ученици НЕ попуњавају ову страну! 

Комисија:

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

Контролор:

4. _________________________________

Школа

Место

Презиме и име ученика


