
 ОКРУЖНО 2009.  ТЕСТ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
1.  Поред сваке од наведених личности упиши њен проналазак: 

а) Фердинанд фон Цепелин -  __________________________ 

б) Александар Флеминг - _____________________________ 

в)Ваневар Буш  -_________________________________                                           

  
2.        Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје (1 за 

најстарији) :   

______Пуштена у рад прва пруга на релацији Београд-Ниш 

______Први телеграф у Србији 

______Први трамвај са коњском запрегом у Београду 

______Закон о основним школама (уведено обавезно основно школовање) 

______Инсталиран први телефон у Београду                                                                  
3.        Поред године доношења устава  упиши име владара који је тада владао 

Србијом, КСХС или Југославијом . 

а)1888.____________________________ б)1901._______________________________ 

в)1921.____________________________ г)1931._______________________________ 

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

Одговори: 
а) Ко је командовао првим нападом четника на окупатора ? 

______________________________ 

б) Како се називају партизански органи власти у ослобођеним местима  ? 

___________________________________________________________________ 

в) Ко је командовао немачком „казненом експедицијом“ у Србији ? 
_______________________  

г) Ко се  налази на челу Централног националног комитета ? 
______________________________ 

д) Ко је био председник Владе народног спаса у окупираној Србији ? 
_______________________ 

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

              
   а) Александар Карађорђевић престолонаследник је постао 1909.године    Т      Н 

   б) У Краљевини Југославији постојала су три унивезитета  у Београду,Загребу, 
Сарајеву                      Т      Н 

    в) Председник владе  у јануару 1929. постао је генерал Петар Живковић.  

                                         Т      Н 

    г) Рад Комунистичке партије Југославије  суспендован је Обзнаном.         Т      Н 

    д) Председник првог  југословенског парламента био је Стојан Протић.    Т      Н 
6. Поред имена ратних операција упиши годину: 

  а) битка за Британију- _________________ 

  б) битка за Мидвеј -  __________________ 

  в) десант код Арнхема -  __________________ 

  г) десант на Крит -  __________________ 

7.Током Другог светског рата милиони људи су страдали у нацистичким логорима 
смрти. Допуни празна места како би употпуни низ најозлоглашенијих логора у 

Европи! 

Аушвиц,___________________,_____________________,Јасеновац___________________

___, Дахау,______________________,______________________________. 

8.   Од наведених  личности на линијама испиши  писце     

а) Исидора Секулић  б)Александар Белић в)Раденко Станковић  г)Драгиша Васић д)Милош 
Црњански 

______________________, ______________________, ______________________ 

9.   Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.  
Да би поништио националне супротности краљ Александар је земљу поделио на 

______________ бановина (упиши број) и управу главног града.Тако је Србија била 
подељена на __________(упиши број), а Хрватска на _____________бановине.Територија 
Словеније била је јединствена у оквиру ___________________бановине(упиши назив). 



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

1.      федерација                    _____   мржња према другим нацијама 

2.      шовинизам                    _____   тежња за отцепљењем из неке заједнице  
3.      сепаратизам                  _____   сарадња са окупатором 

4.      колаборационизам       _____   убијање или протеривање читавог народа са 
одређеног простора 

5.      етничко чишћење         _____   савез држава     

  
11. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.    

 
 Током Другог светског рата Немци су у Норвешкој на власт поставили________________ 

(напиши име и презиме), по коме су сви сарадници окупатора названи 

,,______________________“. У Француској су на чело владе поставили маршала 
_____________________( напиши презиме) који је управљао француском територијом 

јужно од Париза .Ово подручје названо је _____________________________  по бањи 
_______ у којој је било седиште владе. 
12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат 

Одговори: 
  а) Ко је преузео власт у Француској  после ослобођења од Немачке ? 

_________________________ 

  б) Ко је командовао немачком авијацијом? 
_______________________________________ 

  в) Где је извршено прво искрцавање савезника у Европи? __________________________ 

  г) Који амерички председник је издао наредбу да се баце атомске бомбе на Јапан? 

 ___________________________________ 

  д) Ко је био врховни командант савезничких трупа у операцији Оверлорд ? 
_____________________ 

13. Одговори на питања:  
  а) Који град је једини у Европи имао три логора током Другог светског 

рата?___________________ 

  б) Наведи називе тих логора:____________________ ____________________ 
___________________ 

14.  Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.  
  Нетрпељивост према Јеврејима назива се _____________________(упиши 

појам).Званичан прогон Јевреја у Трећем рајху започео је ________године доношењем 
_____________________ закона којима су Јеврејима одузети грађанска права и имовина. 

15. После капитулације Југославије у Априлском рату њена територија је 
подељена између Хитлерових савезника .Попуни табелу тачним подацима који 
недостају.   

држава територија 
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