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1. Поред сваке од наведених личности упиши тачан назив странке којој су припадали:  ____ 

а) Антон Корошец   ________________________________________________________ 

б) Светозар Милетић   ______________________________________________________ 

в) Милутин Гарашанин   ____________________________________________________                                                                                                           

 

2. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје (1 за најстарији): ____  

______ први самит несврстаних земаља  

______ кубанска криза  

______ настанак НАТО савеза  

______ оснивање Уједињених нација  

______ корејски рат   

                                                                                                                      

3. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања:.                                              ____    

„...Сва три народна имена: Срби, Хрвати и Словенци, потпуно су равноправна на целој територији 

Краљевине, и свако их може слободно употребљавати у свима приликама јавног живота и код 

свих власти.... Обе азбуке, ћирилица и латиница, такође су потпуно равноправне и свако их 

слободно може употребљавати на целој територији Краљевине....“ 

а) Ком докуметну припада овај одломак из историјског извора ? 

__________________________________________________________________ 

б) Ко су потписници овог документа  ? ________________________   ________________________ 

в) Где је документ потписан ? _________________________________ 

г) Када је потписан овај документ (датум и година) ?_______________________ 

4. Одговори на питања :                                                                                                                         ____ 
                                                               

 

                                                                                а) Који историјски догађај приказује фотографија?    

                                                                                    ___________________________________________ 

                                                                                б) Када се догађај догодио (година) ?   

                                                                                    __________________________________  

                                                                                в) Која епоха у историји је завршена овим догађајем ?                                                                                                                                                  

                                                                    __________________________________________ 

            

 

 

 

 

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

 а) У социјалистичкој Југославији донета су  три устава .                                                          Т      Н 

 б) Група „Бијело дугме“ одржала је концерт на хиподрому 1977.године .                              Т      Н 

 в) Иво Андрић добио је Нобелову награду за књижевност 1961.године.                                 Т      Н                                                                       

 г) Српске комунисте-либерале предводили су Марко Никезић и Латинка Перовић.              Т      Н 

 д) Прво емитовање телевизијског програма у Југославији било је у Београду.                       Т      Н 

 

6. Поред имена догађаја упиши годину:                                                                                         ____ 
  а) совјетска интервенција у Мађарској  _________________ 

  б) мисија „Аполо 11“  __________________ 

  в) настанак Европске економске заједнице  __________________ 

  г) совјетска окупација Чехословачке  _____________________                                                                                 
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7. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања:                                               ____           
„...позивам све Србе, Хрвате и Словенце да се уједините и приступите Народноослободилачкој војсци 

под маршалом Титом. Са мојим пуним знањем и одобрењем, краљевска влада ..... закључила је важне 

и корисне споразуме са том нашом народном војском, која је једнодушно призната, подржавана и 

помагана од наших великих савезника, Велике Британије, Совјетског Савеза и Сједињених Држава 

Америке...“ 

а) Ко је упутуо овај позив Србима,Хрватима и Словенцима (име и презиме) ?___________________________ 

б) Ко је тада био председник југословенске владе  ? ___________________________________    

в) Из ког града је упућен позив ? _________________________________ 

г) Када се то догодило (датум и година) ?__________________________ 

 

8. На линијама испиши имена градова у којима је Немачка казнена експедиција              ____ 

    1941.године  извршила најмасовнија стрељања цивила у Србији. 

    ______________________, __________________________ 

 

9. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан.                                                             _____ 

 

Равногорски покрет се о послератном уређењу Југославије изјаснио на ___________________ конгресу 

одржаном ____________.године у селу _______________. 

  

10. Пажљиво погледај историјску карту и одговори на питања:                                                   _____ 

                                                                а) Поред редног броја на линијама напиши који окрузи су  

                                                                    припојени Србији: 1._________________  2.________________ 

                                                                                                     3._________________  4.________________ 

                                                                б) После ког рата су Србији припојени ови окрузи ? 

                                                                    ___________________________________________ 

                                                                в) Који српски владар се тада налазио на престолу 

                                                                   (титула ,име и презиме) ?  

                                                                    ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

11. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                           _____ 

    Савезници су почели да подржавају партизански покрет од ____________________ конференције 

која је одржана _________.године. 

 

12. Наведени догађаји се односе на послератну Југославију.                                                      _____ 

Одговори на питања: 

  а) Ко је био први председник владе ? _________________________________________________ 

  б) Када је укинута монархија (датум и година) ? ___________________________________ 

  в) Шта је био главни захтев Албанаца на демонстрацијама 1968.године ?  

  ______________________________________________________________ 

  г) Када је дошло до других великих демонстарација Албанаца (година) ? _____________________ 

 

13. Одговори на питања:                                                                                                                     _____ 

  а) Коју међународну организацију су наследиле Уједињене нације ? 

   __________________________________________________________ 

  б) Где је одржана оснивачка конференција Уједињених нација ? _____________________________ 

3. 

1. 

2. 

4. 
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14. Испод фотографије напиши име личности и државе чији је био вођа.                                 _____ 

 

а)                                  б)                                   в)                                  г)                                 

                                                                 
 

______________        ________________          ______________            _______________      
   (име и презиме )                       (име и презиме )                         (име и презиме )                           (име и презиме )                                                            
 

______________        ________________          ______________            _______________        
          (држава )                                  (држава )                                    (држава )                                         (држава )                                                   
 

15. У окупираној Европи током Другог светског рата милиони невиних људи страдали су у 

концентрационим логорима. Логори  који недостају на карти  су обележене редним бројевима. 

Поред редног броја на линијама напиши који логори су се налазили на тим местима.          ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

                                             4.________________________________________ 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 



ОСМИ РАЗРЕД-РЕПУБЛИЧКA ТАКМИЧЕЊA 2006/2011 

 

РЕШЕЊА – ОСМИ РАЗРЕД – РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2011. 

 

1. Одговор: а) Словенска људска странка (1), б) Српска народна слободоумна странка (1),  

                      в) Напредна странка (1) .............................................................................................................   3 

 

2.Одговор: 4,  5,  2,  1,  3  (1+1+1+1+1) ............................................................................................................   5 

 

3. Одговор: а) Крфска декларација (1),    б) Никола Пашић (1), Анте Трумбић (1) 

                     в) на Крфу (1) , 

                     г) (7)20.јул 1917. (1)   .…................................................................................................................   5 

 

4.Одговор: а) пад (рушење) Берлинског зида (1),  б) 1989. (1),  в) хладни рат (1) .................................... 3 

 

5. Одговор: Т, Н , Т, Т,  Н (1+1+1+1+1) ...........................................................................................................  5 

 

6. Одговор:  а) 1956. (1),        б)  1969. (1)  в) 1957. (1)  г) 1968. (1) ................................................................ 4 

 

7. Одговор: а) Петар II Карађорђевић (1), б) Иван Шубашић (1), 

                      в) Лондону (1)  г) 12.септембар 1944.(1)  .....................................................................................4 

 

8. Одговор: Крагујевац (1),   Краљево (1),  ..................................................................................... ................ 2  

 

9.Одговор:  Светосавском  (1), 1944. (1), Ба. (1),   ........................................................................................... 3 

10. Одговор:а) 1. Нишки (1)    2. Топлички (1)      3. Пиротски (1)         4. Врањски (1)           

                      б) Српско-турског рата (1) ,в) кнез Милан Обреновић (1)              .......................................  6 

 

11. Одговор: Техеранске  (1),  1943. (1) ............................................................................................................. 2 

12.Одговор: а) Јосип Броз (Тито) (1)      б) 29.новембар 1945. (1),  в) Косово - република (1)  

                       г) 1981. (1) ........................................................................................................................................ 4 

 

13. Одговор: а) Друштво (Лига) народа (1),   б)  Сан Франциску (1),    ....................................................  2 

 

14. Одговор: а) Џон Кенеди, САД (2/0), 

                        б) Махатма (Мохандас) Ганди, Индија (2/0), 

                        в) Бенито Мусолини, Италија (2/0), 

                        г) Никита Хрушчов, СССР(Совјетски Савез) (2/0) .............................................................. 8 

 

15. Одговори: 1 – Аушвиц (1),  

                          2 – Треблинка  (1)  

                          3 – Дахау (1) 

                          4 – Јасеновац (1) ..........................................................................................................................4  

 

                                                                    УКУПАН БРОЈ ПОЕНА ...........................................60 

 

                       Прво место    највише освојених поена   

                       Друго место   поeн мање  од првопласираног 

                       Треће место   два поена мање од првопласираног   
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Републичко такмичење VIII 2006. 
 

 

1. После Берлинског конгреса _____ године, равнотежа снага у Европи је одржавана груписањем 

великих сила у два војнополитичка блока. Први се звао Тројна алијанса и формиран је коначно 

_____ одине, а чиниле су га земље: 1.__________, 2._________________ и 3.______________. 

Другиблок је формиран коначно _____ и _____ године и чиниле су га: 1.______________, 

2.______________ и 3._____________. 

2. Уживајући у току своје владавине подршку суседне ___________________, кнез Милан се 

_____ године прогласио за краља. У почетку краљевања 1885. водио је неуспешан рат са 

____________, која је поразила српску војску код:  

1. Пловдива; 2. Брегалнице; 3. Сливнице; 4. Ћустендила; 5. Ниша. 

3. У другој половини XIX века у Србији јача политички живот, нарочито после усвајања модерног 

устава _____ године, којим је установљени облик владавине био _______________________. 

4. У политичком животу Србије, крајем 19. и почетком 20. века, највећу улогу су имале четири 

политичке странке:  

а) Радикална странка, чији су оснивачи:_______________________________ 

б) Либерална странка, чији је оснивач и вођа био: ______________________ 

в) Напредњачка странка, чији су оснивачи:____________________________ 

г) Социјалисти, Социјал- демократска странка, чији је идејни творац: 

___________________________________________________________ 

5. До пунолетства краља Александра Обреновића, Србијом је владало Намесништво (1889-1893). 

Намесници су били: 1._____________________, 2.__________________________ и 

3.___________________________. 

6. Незадовољство владавином краља Александра Обреновића повећано је после женидбе _____ 

године, са __________________. То је био један од узрока дворског преврата _____ године, у 

коме је краљевски пар убијен, а на престо доведен _________________________, који је владао 

до _____ год. 

7. Београдски Универзитет је основан _____ године из Велике школе, која постоји још од 1863. 

Међутим, најстарија српска културна институција, настала међу Србима у јужној Угарској, 

била је Матица Српска. Основана је _____ године у __________, а пресељена 1864. у 

______________, где се и данас налази. 

8. Други балкански рат је почео _____ године, али није дуго трајао, јер је Србија убрзо поразила 

Бугарску на _____________. Мир је склопљен у _______________, а њиме је Србија добила 

следеће територије: 1._____________________, 2._____________________ и 3._______________. 

9. Једна од највећих битака у Првом светском рату у Србији је била Колубарска битка, у месецу 

____________________, године _____. Непријатељска војска, којом је командовао генерал 

_____________________ је протерана из Србије. Српском војском у овој бици је командовао:  

1. Степа Степановић; 2. Живојин Мишић; 3. Радомир Путник; 4. Петар Живковић; 5. 

престолонаследник Александар. 

10. Шпански грађански рат је почео _____ године, када се против владе Народног фронта побунио 

вођа шпанских фашиста, генерал _____________. Рат се завршио _____ године победом:  

1. народног фронта; 2. социјалиста и комуниста; 3. републиканске армије; 4. фашиста; 5. 

интернационалних бригада. 

11. Пакт о ненападању између Немачке и Совјетског Савеза потписан је ______________ године у 

____________. Потписали су га министри спољних послова: 1._____________________ и 

2._______________________. 
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12. Да би била ублажена шестојануарска диктатура и незадовољство народа и појединих странака, 

краљ Александар је _____ године подарио народу устав, који је познат под именом:  

1. Октроисани устав; 2. Видовдански устав; 3. Мајски устав; 4. Уставни закон; 5. Устани закон. 

13. У Југославији између два рата је вођена политика умереног верског либерализма, који је 

подразумевао слободу вере и равноправност признатих цркава. Њих је тада било шест (навести 

бар четири): 1.__________________, 2._____________________, 3.____________________, 

4.__________________, 5._____________________ и 6.___________________. 

14. Најкраће одговори ко су били актери догађаја уочи и за време II светког рата: 

а) Милан Недић____________________________________________________ 

б) Алојзије Степинац_______________________________________________ 

в) Димитрије Љотић________________________________________________ 

г) Влатко Мачек___________________________________________________ 

д) Слободан Јовановић______________________________________________ 

15. Темељи Организације уједињених нација се налазе у Атлантској повељи из _____ године, а 

сама ОУН основана је на конференцији у _________________, у пролеће 1945. Према Повељи 

ОУН, право вета на све одлуке има пет сталних чланица Савета безбедности. Подвуци оне које 

нису чланице са правом вета: Кина, Русија, Енглеска, Немачка, Француска, САД, Индија, 

Канада. 
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ОСМИ РАЗРЕД – РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2008 

1.  Допуни реченицу и одговори: 

       Милан Обреновић ступио на престо __________. године, а за краља се прогласио ___________. 

   године. Против којих држава и којих година је водио ратове? 

   а) Држава- ________________________,   година ______________ 

   б) Држава- ________________________,   година ______________ 

   в) Држава- ________________________,   година ______________ 

 

2. Тимочка буна избила је 1883.године у источној Србији.    Одговори: 

  а) Која су два разлога избијања буне? ______________________________________________ и  

     ___________________________________________________. 

  б) Наведи градове који су били средишта Тимочке буне? ________________________________ , 

     _________________________________ , ____________________________________________ 

  в) Ко је био председник владе у време буне? _________________________ 

 

3.  Почетком XX века Црна Гора је била једна од ретких европских држава која није 

    имала  устав.  Одговори:                          

    а) Које је године Црна Гора добила први устав? _________________ 

    б) Која земља је утицала на Црну Гору да донесе тај највиши правни акт? _____________________ 

    в) Ко је тада владао Црном Гором? ____________________________________________________ 

    г) Ко је саставио текст устава?      ________________________________________________________ 

    д) По угледу на који устав је састављен текст овог устава? ____________________________________ 

 

4.  Одговори:   

  а) Између кога је склопљен тајни уговор у Лондону1915. године? ______________________________ 

   _______________________________ 

  б) Која земља је ушла у рат 1915.године на страни Централних сила? ___________________________ 

  в) Ко је командовао акцијом напада на Србију 1915.године? ______________________________ 

  г) Како се зове генерал који је натерао немачку војску на повлачење из Француске и Белгије? ______ 

 

5. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, односно Југославија је од свог настанка 1918.године  

    па до 1945.године била монархија. 

                  Наведи по хронолошком редоследу њене краљеве и године њихове владавине:  

                        Краљ                                                                             године владавине 

    а) ______________________________________________ ,    ___________ - ___________, 

    б) ______________________________________________,     ___________ - ___________,  

    в) ______________________________________________,     ___________ - ___________,  

 

6. Одговори како се звао: 

    а) Модеран сако дуг до колена у другој пол. 19 века? _________________ 

    б) Проналазач летилице назване аирсхип? _________________________ 

    в) Први вештачки сателит у свемиру? _____________________________ 

    г) Први југословенски филм награђен Оскаром? __________________________ 

    д) Први југословенски нобеловац за књижевност? ____________________________ 

 

7. Поред имена српског политичара напиши тачан назив странке којој је био вођа. 

  а) Светозар Милетић ____________________________________________________________________ 
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  б) Саво Бјелановић ______________________________________________________________________ 

  в) Јован Ристић _________________________________________________________________________ 

  г) Милан Стојадиновић __________________________________________________________________ 

 д) Милан Грол ____________________________________________________ 

  

 

 

 

 

8. Бројевима од 1 до 5 хронолошки поређај настанак : 

       ____  Краљевина Југославије                                      

       ____  Држава Слвенаца, Хрвата и Срба    

       ____  Федеративна Народна Република Југославија    

       ____  Бановина Хрватска                                        

       ____  Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца    

 

 9.    Заокружи   Т  aко је тврдња тачна   а    Н  ако је нетачна. 
  а) На Берлинском конгресу Бугарска је подељена на три дела.                                             Т        Н 

  б) Први балкански рат започела је Црна Гора операцијама против Турске.                         Т        Н  

  в) „Млада Босна“ је основана после анексије Босне и Херцеговине  .                                  Т        Н 

  г) Споразум о приступању Југославије Тројном пакту је потписан је у Берлину.               Т        Н 

  д) Немачка војска је ушла у Београд 17. априла 1941. године.                                               Т        Н                                                                                          

 

10. Попуни табелу  за ратну 1944. годину уписујући податке који недостају. 

 

Држава      Државом влада                                                                Титула 
САД  Председник 

 Хирохито  

 Виторио Емануело  

Југославија  Краљ 

 

11. Наведи име и презиме ауторa уметничког (књижевног) дела. 

  а) Све ће то народ позлатити- _______________________________________________ 

  б) Балканска царица- ______________________________________________________ 

  в) Доктор Живаго- ________________________________________________________ 

  г) Герника- _______________________________________________ 

  д) Сјећаш ли се Доли Бел- _________________________________________________  

 

12. Повежи појмове са њиховим објашњењем исписујући број појма на црит испред објашњења: 

                                    1. Холокауст                                        ____  Превласт 

                                    2. Догма                                               ____  Напредак 

                                    3. Хегемонизам                                   ____  Уништење целокупно народа, група...  

                                    4. Просперитет                                    ____  Непрекинутост, сталност 

                                    5. Континуитет                                    ____  Слепо, апсолутно веровање 

 

13. Шестдесетих година 20 века већина европских држава биле су у војним блоковима,  

    док су неке биле несврстане.  
   Које су европске државе тада биле неутралне? 

   ___________________________, ___________________________, ___________________________,   
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   _________________________________, ________________________________.  

 

14.  Југославија се сматра једним од оснивача покрета несврстаних. Одговори: 

  а) Који политичари се сматрају творцима покрета несврстаних?  ___________________________,  

      __________________________________  и  _________________________________ 

  б) Које су европске земље биле у покрету несврстаних? _________________________________,  

      __________________________ и _______________________________. 

 

15. Поред догађаја упиши годину када се догодио. 

      а)  Резолуција Информбироа- _______________  

      б) Оснивање Европске економске заједнице-____________ 

      в) Студентске демонстрације у Београду -____________  

      г) Срушен Берлински зид-____________  

      д) Први вишестраначки и председнички избори у Србији -_____________  

        

 

                                                                        О Д Г О В О Р И 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА  

8. РАЗРЕД  

НИШ 2009. 

 
 

1. Поред сваке од наведених личности упиши тачан назив странке којој су припадали! 

а) Милован Ђ. Милићевић-__________________________________________________ 

б) Михаило Полит- Десанчић-________________________________________________ 

в) Милан Пироћанац-_______________________________________________________ 

2. Поређај хронолошким редом догађаје почев од најстаријег! 

____Атентат у Даласу 

____Први споразум о ограничењу нуклеарног наоружања 

____Долазак на власт комуниста у Кини 

____Независност Индије 

____Стаљинова смрт 

3. Поред године упиши званичан назив југословенске државе! 

а) 1918.-______________________________________________ 

б) 1930.-______________________________________________ 

в) 1948.-______________________________________________ 

г) 1969.-______________________________________________ 

4. Наведени догађаји се односе на Други светски рат у Југославији! 

Одговори! 

а) Где је извршено најдрастичније етничко чишћење у Југославији? ____________________ 

б) Када се одиграла последња битка између Југословенске армије и четничких јединица?  

( тачан датум) _______________ 

в) Где се одиграла ова последња битка!______________________________________ 

5. Заокружи Т или Н у зависности од тврдње! 

Кошаркашка репрезентација Југославије освојила је олимпијско злато у Москви 1980.     

             Т    Н 
Иван Губијан је освојио олимпијско сребро у бацању кугле      Т    Н 

Александар Ранковић је смењен на Брионском пленуму ЦК СКЈ 1966.    Т  Н 
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Домаћин првог скупа несврстаних земаља био је Београд      Т Н 

На првим демократским изборима у Пољској победио је Лех Валенса   Т  Н 

6. Поред имена догађаја упиши годину! 

а) Проглашење Савезне републике Немачке-__________ 

б) Уједињење Северног и Јужног Вијетнама-__________ 

в) градња Берлинског зида-__________ 

г) ФК Црвена Звезда постала првак Европе-__________ 

7. Анимирани филм ''Сурогат'' је једини добитник Оскара. Још три југословенска филма су 

номиновани за Оскара. На линијама напиши њихове називе и редитеље! 

_____________________________________,редитељ________________________________ 

_____________________________________,редитељ________________________________ 

_____________________________________,редитељ________________________________ 

8. Од Наведених личности на линијама испиши фудбалере! 

Владимир Беара, Фрањо Михалић, Љубодраг Симоновић, Велибор Васовић, Милан Галић 

_________________________,___________________________,__________________________ 

9. Допуни реченицу тако да наведени појам буде тачан. 

Први преговори између партизана и Немаца вођени су у ____________ (име места) 1942. године. У 

време битке на Неретви вођени су ''__________________преговори''  ______године. Састанак је 

одржан у __________________(име места), а партизанску делегацију су предводили: 

______________________, ______________________ и_______________________. 

10. Повежи појам и његово објашњење тако што ћеш број испред појма написати на линији 

испред објашњења: 

1. еманципација  ____оспоравање права на једнакост појединцу или  народу 

2. дискриминација ____наметање језика, обичаја и културе једном народу 

3. асимилација  ____државни чиновници 

4. бирократија  ____мирно решење спора између држава путем суда 

5. арбитража  ____ослобађање од стања зависности 

11. Допуни реченицу тако да наведени појам буде тачан. 
За британског премијера Винстона Черчила везује се појам ''___________________''. Он је у свом 

говору у ______________(име места) 1946. Године лансирао крилатицу о 

''___________________________'' и позвао западне државе у борбу против комунизма у свету. 

12. Наведени догађаји се односе на послератну Југославију: 

Одговори! 

а) Када је у Југославији установљена функција председника државе?     _________________. 

б) исте године Савезној влади је име промењено у _________________________. 

в) Како су се од тада називала министарства?______________________________. 

г) Који орган власти је уведен уместо председника републике 1974. год.?   

__________________________ 

д) Ко су подписници Београдске декларације? 

________________________________________________________________________________. 

13. Одговори на питања! 

а) Како се зове најмлађи председник САД? ___________________________________________, 

б) Када је изабран за председника?__________________________________________________, 

в) Која странка га је кандидовала за председника?_____________________________________. 

14.  Допуни реченицу тако да наведени појам буде тачан. 
По завршетку Другог светског рата у немачком граду _________________ организовано је суђење 

нацистичким вођама и војним командантима. Суђење је завршено у октобру _______ године. 

Смртна пресуда изречена је тројици Хитлерових најближих сарадника: 

________________________________, ______________________________________ и 

______________________________________. 
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15. Поред догађаја упиши име америчког председника који је тада био на власти. 

Догађај председник 

Изградња Берлинског зида  

Друштво народа  

Кубанска криза  

 


