
Примери задатака за комбиновани тест 
Задатак 20. 

 Стандард који описује компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.3.1.6. Ученик уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и 

које су последице важних историјских дешавања.    

Велика сеоба Срба 1690. била је непосредна последица једног од наведених догађаја:  

а) спаљивање моштију Светог Саве; 

б) масовно учешћe Срба у Бечком рату; 

в) укидање кнежинске самоуправе; 

г) балкански ратови.  

 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

 
Решење:   б) масовно учешће Срба у Бечком рату 

Задатак 21. 

Стандарди који описују компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.1.2.4. Ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 

ГЕ.1.1.3. Ученик препознаје и чита географске и допунске елементе карте. 

Погледај мапу, прочитај легенду и одговори на питање испод мапе. 

 
    Које републике су биле у саставу СФРЈ ? 

1. __________________      4. _________________ 

2. __________________      5. _________________ 

3. __________________      6. _________________ 

 
Решење: Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија 



Задатак 22. 

 

Стандард који описује компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.3.2.1. Ученик уме да изврши селекцију историјских извора. 

Заокружи слово изнад слике која представља сведочанство о Првом светском рату. 

а)                                                                          б)   

 

                         
 

в)                                                                г)  

 

                                 
 

 
Решење:   в) 

Задатак 25. 

Стандард који описује компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.2.1.4. Ученик препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости. 

 

Који облик владавине из античког доба  постоји у већини данашњих држава? 

а) тиранија 

б) диктатура 

в) монархија 

г) република 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 г) република 



Задатак 23. 

 

Стандарди који описују компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.3.2.5. Ученик уме да прочита историјске информације у различитим  

симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем. 

ГЕ.3.1.1. Ученик доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним  

везама географских чињеница – објеката, појава, процеса и односа на основу  

анализе географске карте. 

 

Погледај историјску карту и одреди у ком су се делу Европе налазили Словени у време 

стварања германских држава. 

 

 
Одговор:  ___________________________ 

 

Решење:   у североисточној Европи        

Задатак 24. 

 

Стандарди који описују компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.2.2.1. Ученик уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора. 

ГЕ.2.3.1. Ученик разликује и објашњава кретање становништва (природно и 

механичко) и структуре становништва. 



 

Прочитај наведени текст и одреди шта је према наведеном тексту последица доласка 

Европљана у Америку. 

 

„Тада није било болести, 

тада нису имали високу температуру, 

тада нису имали велике богиње, 

тада нису имали ватру у грудима, 

у то време ток човечанства био је уредан. 

Странци су то променили када су дошли овде.“  

 

а) ширење културе 

б) јачање економије 

в) ширење болести 

г) развој медицине  

 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

Решење: в) ширење болести 

Задатак 26. 

 

Стандард који описује компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.1.1.6.  Ученик препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 

 

Како се звао верски покрет у XVI веку из кога је настала протестантска хришћанска 

вера? 

 

а) католичка реакција 

б) унијаћење 

в) реформација 

г) просветитељство  

 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

в) реформација 

Задатак 27. 

 

Стандард који описује компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.1.1.10. Ученик уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из 

прошлости. 

 

Најзначајнија непосредна последица избијања Првог и Другог српског устанка је:  

 

а) међународно признање Србије;  

б) Србија стиче аутономију;  

в) уједињење свих Срба у једну државу;  

г) уједињење свих Јужних Словена у једну државу. 

 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

б) Србија стиче аутономију  



 

Задатак 28. 

 

Стандард који описује компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.1.2.5. Ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми табеле. 

 

Погледај табелу у којој је наведен однос снага на Стаљинградском ратишту.  Одговори на 

питање. 

                 

Однос снага на Стаљинградском правцу 13. септембра 1942. године 

ДРЖАВА Војници Тенкови 

Топови и 

минобацачи Авиони 

СССР 590 000 600 7 000 389 

Немачка 590 000 1 000 10 000 1 000 

Однос 1:1 1:1,6 1:1,3 1:2,6 

     

   

 

У чему је Немачка била надмоћнија у односу на СССР? 

 

________________________________________________ 

 

Решење: у броју тенкова, топова и минобацача и авиона 

Задатак 29. 

 

Стандард који описује компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.1.2.6. Ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми графикона. 

Погледај графикон и одговори на постављена питања. 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ШТАМПАРИЈА У ЕВРОПИ КРАЈЕМ XV ВЕКА 
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Број штампарија по европским регијама

Италија
Немачка, Аустрија, Алзас
Француска
Низоземска
Шпанија
Енглеска
Остали

 



a) Колики се проценат од укупног броја штампарија у Европи крајем XV века налазио у 

Шпанији? 

 

____________________________________ 

 

б) У којој се држави налазио највећи број штампарија крајем XV века? 

 

________________________________________ 

 

Решење: а) 4%   б) у Италији 

Задатак 30. 

 

Стандарди који описују компетенције потребне за решавање задатка: 

ИС.2.2.3. Ученик уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче 

историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему наведене 

експлицитне информације о особинама епохе или географског простора. 

ГЕ. 2.3.1. Ученик разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) 

и структуре становништва. 

 

Прочитај текст и одреди на ком су се континенту одиграли описани догађаји. 

 

„Кажу да је страшна зараза великих богиња избила и проширила се на све делове 

краљевства...У време Инка било је  веома мало обрадиве земље, која се није користила 

и сва је била густо насељена...“  

 

а) Африке 

б) Аустралије 

в) Јужне Америке 

г) Северне Америке 

 

 Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

Решење: в) Јужне Америке 

 


