
                                Име и презиме Одељење                   Датум               Бодови             Оцена

______________________________________ _________           ___________         _______           ______

1. Ком веку припадају наведене године?

а) 330. година__________________
б) 476. година__________________
в) 626. година__________________ 
г) 1054. година_________________ 

Упиши одговоре на линије. 

2. Ком веку припада 1355. г., година смрти цара Стефана Душана?

Одговор:_______________________________ 

Одговор упиши на линију.

3. Који друштвени положај је заузимала особа приказана на слици?  

а) трговац                                                                                         
б) феудалац   
в) свештеник         
г) гроф 

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Којим догађајем почиње средњи век?

а) доласком Хуна у Панонску низију
б) падом Западног римског царства
в) пљачкањем Рима од стране Вандала
г) изградњом Константинопоља

Заокружи слово испред тачног одговора.

5. Како се зову краћи, урезани или уклесани текстови из средњег века?

а) летописи          б) записи          в) натписи          г) хронике

Заокружи слово испред тачног одговора.

6. Који византијски цар је покушао да обнови Римско царство?

а) Ираклије          б) Јустинијан         в) Василије II      г) Маврикије

Заокружи слово испред тачног одговора.

7. У ком веку је била мисија Ћирила и Методија?

а) крајем VIII века   б) прва половина IX века  
в) друга половина IX века   г) почетком X века

Заокружи слово испред тачног одговора.

ИСТОРИЈА 7
ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ 

Група Б

                                Име и презиме Одељење                   Датум               Бодови             Оцена

______________________________________ _________           ___________         _______           ______

                                Име и презиме Одељење                   Датум               Бодови             Оцена

______________________________________ _________           ___________         _______           ______

ПРЕДЛОЗИ 
МАТЕРИЈАЛА 

У ОКВИРУ 
ПРИРУЧНИКА ЗА 
НАСТАВНИКЕ



ИСТОРИЈА 7
ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ 

Група Б

8. Како се зове најпознатија српска средњовековна династија?

Одговор: ___________________________ 

Одговор упиши на линију.

9. За време ког средњовековног владара је Србија постала царевина?

а) за време Стефана Дечанског б) за време Милутина Немањића
в) за време Стефана Душана  г) за време Стефана Уроша 

Одговор упиши на линију.

10.  Повежи владаре са државама којима су владали уписивањем одговарајућег броја на 
одговарајућу линију.

1) Јован без Земље          _____Француска 
2) Филип II Август             _____Немачка
3) Хајнрих IV                       _____Енглеска

11. У ком крсташком рату су учествовали најмоћнији владари Европе?

а) у првом (1096–1099)  б) у другом (1147–1149)
в) у трећем (1189–1192)   г) у четвртом (1202–1204)

Заокружи слово испред тачног одговора.



Име и презиме Одељење Датум               Бодови             Оцена

______________________________________ _________           ___________         _______           ______

1.  Која политичка странка је имала водећу улогу у политичком животу Србије у другој половини 
19. века?

а) Народна либерална странка б) Народна радикална странка
в) Српска напредна странка г) Самостална радикална странка

Заокружи слово испред тачног одговора.

2.  Повежи имена научника са њиховим открићима. Упиши одговарајући број на црту испред
одговарајућег открића. Једно од понуђених открића је вишак.

1. Томас Едисон _____динамит
2. Конрад Рендген _____икс зраци
3. Алфред Нобел _____сијалица

_____наизменична струја

3. Која од наведених идеологија је настала у револуцији 1848?

а) либерализам б) конзервативизам
в) социјализам г) демократија

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. У ком делу света су се земље избориле за независност до прве половине 19. века?

а) северна Африка  б) јужна Азија
в) Латинска Америка г) Далеки исток 

Заокружи слово испред тачног одговора.

5. Прочитај одломак из историјског извора и одговори на питање. Одговор упиши на линију.

„Један од посланика, гласом који потресаше сву Скупштину рече: Збацивши књаза Александра, ми 
смо оставили земљу без поглавара. (...) Ова скупштина која је у име народа збацила Карађорђевића, 
она у име народа треба одмах да прогласи за књаза онога за којим сав народ чезне... (...) Кажите
дакле сад, браћо, сви: кога ’оћете за књаза?”

О ком важном догађају говори овај историјски извор?

Одговор: _____________________________________________

6. Које српске градове су 1867. године напустили турски војни гарнизони?

а) Шабац, Обреновац, Смедерево
б) Београд, Голубац, Кладово
в) Лозница, Београд, Смедерево
г) Шабац, Београд, Смедерево

Група БИсторија 7
КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 3



Заокружи слово испред тачног одговора.
7.  Повежи догађаје с годином њиховог дешавања. На линију испред догађаја напиши

одговарајуће слово. Један од понуђених догађаја је вишак.

а) 1881.          б) 1868.          в) 1893.          г) 1889.

_____Александар Обреновић постаје краљ
_____убиство кнеза Михаила Обреновића
_____Тајна конвенција
_____Тимочка буна
_____абдикација краља Милана

8. Шта је била последица учешћа Србије у Великој источној кризи (1875–1878)?

а) ослобођење Срба на Косову
б) стицање независности
в) ослобођење Срба у Рашкој области
г) повлачење турске војске из Македоније

Заокружи слово испред тачног одговора.

9.  У левој колони налазе се појмови, а у десној њихова објашњења. Упиши одговарајући број
на црту испред одговарајућег објашњења. Једно од понуђених објашњења је вишак.

1) намесништво _____подручје утицаја појединих држава 
2) интересна сфера _____савез држава које задржавају независност
3) конфедерација _____тело које привремено врши владарску функцију

_____међународни уговор

10.  Хронолошки поређај дате догађаје и обележи их редним бројевима (бројем 1 обележи
најстарији догађај).

_____прва железничка пруга
_____Први балкански савез
_____Радикалски устав
_____Српско-бугарски рат

11. Одговори на питање.

Која азијска држава је имала територијалних претензија у Кини у другој половини 19. века?

Одговор: __________________________________________ 

12. Шта је био узрок Грађанског рата у САД?

а) питање положаја Индијанаца б) настанак Конфедерације јужњачких држава
в) питање укидања ропства у САД  г) убиство председника Линколна

Заокружи слово испред тачног одговора.

Група БИсторија 7
КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 3



Име и презиме Одељење

Група АИСТОРИЈА 8
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ 

ЕВРОПА И СВЕТ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА РАТА

Одговори на питање.  

Како се звала међународна организација која је, као гарант мира у свету, 
основана после Првог светског рата? 

 ______________________________________________________________

Погледај слику и заокружи слово испред тачног одговора. 

„Велику четворку“ на преговорима у Версају чинили су представници:
а) Италије, САД, Немачке и Велике Британије
б) Немачке, Италије, Француске и Велике Британије
в) Италије, Француске, Велике Британије и САД
г) Француске, Русије, Велике Британије и Италије

Допуни реченицу речима које недостају. 

Грађански рат у Русији вођен је између _____________________________
и ______________________________________________________________.

Подвуци реч која не припада низу. 

Вајмарска република, Млетачка република, Бела Кун, Роса Луксембург, 
Мађарска Совјетска република

1.  

2.  

3.  

4.  



Група АИСТОРИЈА 8
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ 

ЕВРОПА И СВЕТ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА РАТА

5.  

6.  

7.  

8.  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

Слом њујоршке берзе, којим је почела Велика економска криза, догодио се:
а) 1928. године
б) 1929. године
в) 1930. године
г) 1931. године 

Од наведених личности на линијама напиши двојицу научника. 

Сигмунд Фројд, Ерих Марија Ремарк, Пабло Пикасо, Алберт Ајнштајн.

 ________________________________ , _____________________________

Погледај фотографију и одговори на питања. 

а) Име личности са слике

 ________________________________

б) Држава на чијем челу се налазио

 ________________________________

в) Година доласка на власт

 ________________________________

г) Идеологија

 ________________________________

Заокружи слово испред тачног одговора. 

Споразум Рибентроп-Молотов познат је још и под именом:

а) Уговор о пријатељству
б) Пакт о ненападању
в) Пакт о савезу
г) Тајни пакт 

Укупан 
број бодова Оцена



Име и презиме Одељење

Група АИСТОРИЈА 8
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ 

ЕВРОПА И СВЕТ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА РАТА

Одговори на питање.

Како се звао мировни програм чији је творац амерички председник Вудро 
Вилсон? 

 ______________________________________________________________

Погледај слику и заокружи слово испред тачног одговора.

Први светски рат завршен је миром у: 
а) Лондону
б) Паризу
в) Берлину
г) Бечу

Допуни реченицу речима које недостају.

Године 1903. руски социјалисти поделили су се у две групе: ________________, 
који су заступали радикалне мере при преузимању власти и који су били за 
„диктатуру” пролетеријата и ______________________________, који су били 
умеренији и желели да постепено стекну широку народну подршку, а затим 
да преговорима и компромисом обезбеде власт.

Подвуци реч која не припада низу.

Совјети, Аурора, Лузитанија, Брест-Литовски мир, Александар Керенски

1.  

2.  

3.

4.  



Група АИСТОРИЈА 8
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ 

ЕВРОПА И СВЕТ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА РАТА

5.   

6.   

7.   

8.   

Укупан 
број бодова Оцена

Заокружи слово испред тачног одговора.

Који амерички председник је 1933. године донео социјалне мере које су 
довеле до опоравка привреде под називом „Њу дил“?

а) Томас Џеферсон
б) Френклин Рузвелт
в) Вудро Вилсон
г) Хари Труман

Од наведених личности на линијама напиши оне које су се бавиле науком.

Александар Флеминг, Марлен Дитрих, Салвадор Дали, Марија Кири.

 ________________________________ , _____________________________

Погледај фотографију и одговори на питања. 

а) Име личности са слике

 ________________________________

б) Држава на чијем челу се налазио

 ________________________________

в) Година доласка на власт

 ________________________________

г) Идеологија

 ________________________________

Заокружи слово испред тачног одговора. 

Уговор којим је окончана Судетска криза познат је под именом:
а) Велики уговор
б) Тајни споразум
в) Минхенски споразум
г) Берлински уговор



ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ

Име и презиме Одељење

ИСТОРИЈА ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИИСТОРИЈАИСТОРИЈА ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ
ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН
РАДА СА УЧЕНИЦИМА

1.

2.

3.

Први светски рат трајао је од _______ до _______ године (на цртама 
упиши године почетка и завршетка рата).

Који историјски период је почео Првим светским ратом?

____________________________________________________________.

Заокружи век у коме се одиграо овај историјски период? 

XVIII   XX   XIX   XVII  

Заокружи ДА поред тачне тврдње, а НЕ поред нетачне.

У савременом добу одиграла су се два светска рата. ДА    НЕ
У савременом добу наука и техника је назадовала. ДА    НЕ
У савременом добу одиграла су се велика 
географска открића. ДА    НЕ
У савременом добу човек је одлетео на Месец.  ДА    НЕ
Осим два светска рата у савремено добу није било 
локалних ратова. ДА    НЕ
У савременом добу жене су се изједначавале са мушкарцима.  ДА    НЕ

Пажљиво погледај слику и одговори на питања.

Који догађај је приказан на слици?

а) Први човек у космосу.
б) Први човек на Месецу.
в) Први човек на Марсу.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Из које државе је дошао први човек? 
______________________________ (види заставу државе на слици).

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ



Име и презиме

У савременом добу одиграле су се трећа и четврта индустријска 
револуција. 

Подвуци проналаске који припадају тим револуцијама.

ПАРНА МАШИНА   КОМПЈУТЕР   ЖЕЛЕЗНИЦА

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН  ЕЛ. ЕНЕРГИЈА  СИЈАЛИЦА

РОБОТИ    ИНТЕРНЕТ   ПАРОБРОД

Заокружи слике историјских извора који припадају савременом добу.

4.

5.

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ
ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН
РАДА СА УЧЕНИЦИМА

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ



Име и презиме

ОдељењеКоја врста историјских извора постаје све значајнија за истраживање 
историје савременог доба?

а) усмено предање   в) аудио-визуелни извори
б) материјални извори   г) писани извори

Заокружи слово испред тачног одговора.

Подвуци техничка средства карактеристична за информисање и 
комуникацију људи у савременом добу.

штампарија  радио   разгледница
телевизор   мобилни телефон касетофон
интернет   писмо   фото-апарат

Поред писаних и материјалних извора, који још историјски извори 
сведоче о догађајима који су се десили у нашој непосредној прошлости?

а) песма преузета са интернета
б) интервју и сведочења
в) народне епске и лирске песме

Заокружи слово испред тачног одговора.

Како се зове и где се налази грађевина приказана на слици?

______________________________   ______________________________

Како се зове установа где се чувају важна документа и фотографије?

а) библиотека; б) музеј; в) архив; г) галерија

Заокружи слово испред тачног одговора.

6.

7.

8.

9.

10.

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ
ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН
РАДА СА УЧЕНИЦИМА

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ



Име и презиме

ОдељењеПред тобом је слика Дворане сећања у Јад Вашему у Јерусалиму. 
Пажљиво погледај слику и заокружи који историјски извори су изложени 
у дворани а који сведоче о страдању људи у Другом светском рату?  

плакати          фотографије          ђачке књижице          филмови

Где је приказана прва филмска пројекција у Србији?

а) на Калемегдану; б) на Славији;
в)  на Београдском сајму (Старом сајмишту) г) на Авали
Заокружи слово испред тачног одговора.

Погледај слику и одговори на питање.

Који историјски извор сведочи о првобитном изгледу Старог сајмишта? 

_____________________________________________

11.

12.

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ
ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН
РАДА СА УЧЕНИЦИМА

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ


