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1. Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео. 

2. Ако неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на следеће, а 

касније се врати решавању прескоченог питања. 

3. Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно. 

4. Питања ради самостално и не ометај друге ученике. 

5. Тест садржи петнаест питања. 

6. Израда теста траје 60 минута. 

Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати! 

 

Број поена 



ОСМИ РАЗРЕД-ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2016. 

 

1.  Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                               ____ 

Закон о ______________________ (назив закона) којим се забрањује рад __________________ 

_________________________________(назив политичке партије) донет је ___________.године. 

                                                                                                                                                                     ____                                                                                                                                                                                    

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

 

______ Други балкански рат 

______ Укидање Војне крајине   

______ Аустро-угарска окупација БиХ 

______ Сједињење државе улазе у Први светски рат 

______ Абдикација цара Николаја II  

                                                                                                                                         

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

„...Српска краљевска влада мора признати да јој није јасан сав значај и домашај захтева царске и 

краљевске владе да се Србија обавеже примити на својој територији сарадњу органа царске и 

краљевске владе, али изјављује да ће примити сарадњу која би одговарала међународном праву и 

кривичном судском поступку као и добрим суседским односима.….. “ 

а) Наведи назив документа коме припада овај одломак?______________________________________ 

б) Када је докумет издат  (месец и година)  ? _________________________________________ 

в) Где је документ издат (место) ? _________________________________ 

                                                                                                                                                                 

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

Одговори на питања: 

а) Које све територије је припојила Мађарска ? 

________________________________________________________________ 

б) Када је било ускршње савезничко бомбардовање Београда (датум и година)  ? 

________________________________________________________________ 

в) Ко је у име Краљевске југословенске владе потписао Вишки споразум (име и презиме)?  

 ______________________________________________________________ 

 

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

              
   а) Независна држава Хрватска прогласена је 10.априла 1941                                                    Т      Н 

   б) Другом армијом у Колубарској бици командовао је Петар Бојовић.                                    Т      Н 

    в) Милан Грол је био потпредседник владе ДФЈ.                                                                        Т      Н                                                                       

    г) Странке су у Србији основане 1881.године                                                                              Т      Н 

    д) Прво заседање АВНОЈ-а одржано је у Јајцу         .                                                                  Т      Н 

 

6. Поред имена ратних операција упиши годину:                                                                         ____ 

  а) напад на Перл Харбур - _________________ 

  б) битка за Берлин -  __________________ 

  в) битка код Ел Аламејна -  __________________ 

  г) битка за Британију -  _____________________                                                                                                                                                     

 

7.Поред догађаја упиши годину.                                                                                                      ____                                

а) Драгиша Цветковић постаје председник Владе-__________________ 

б) атентат у скупштини-______________                           

в) Краљевина СХС преименована је у Краљевину Југославију -_____________  

г) Регент Александар, после смрти оца краља Петра, постаје краљ -_________________       



                            

8.   Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                             ____     
Први састанак пуковника  југословенске војске _________________________  (име и презиме ) и 

генералног секретара КПЈ ______________________.(име и презиме) одржан је __________. године у 

________________(назив места).  

9.   Пажљиво погледај сликe и одговори на питања:                                                               _____                                                                                          

 
а) Који историјски догађај је приказан на сликама ? 

______________________________________________________________________________ 

б) Које године се догодио (датум и година) ? ______________________ 

в) Шта је била директна последица овог историјског догађаја ?_________________________________ 

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

„...Наш троимени народ, који је највише страдао од грубе силе и неправде, који је за своје право 

слободног самоопредељења поднео највеће жртве, прихватио је са одушевљењем тај узвишени 

принцип као главни циљ ове страшне борбе, у којој је гурнуло цео свет непоштовање права 

самоопредељења народа. И ауторизовани представници Срба, Хрвата и Словенаца, констатујући да је 

једини и неодступни захтев нашега народа, захтев који он поставља на основу начела слободног 

самоопредељења народа да буде потпуно ослобођен сваког туђинског ропства и уједињен у једној 

слободној националоној и независној држави, сложили су се, да та њихова заједничка држава буде 

заснована на овим модерним и демократским принципима....“ 

а) Ко је потписао овај документ из кога је одломак (име и презиме) ? 

_______________________________________________________________________________ 

б) Када је издат (датум и година)    ? ___________________________________    

в) Где је издат  ? ____________________________ 

 

11. Одговори на питања:                                                                                                                   _____ 
           а) Ко је личност са фотографије (име и презиме) ?  

                                            ______________________________________________________________                                   

                                           б) Коју државну функцију је обављао ?     

                                            ____________________________________________________________ 

                                           в) Када је вршио ту дужност (тачне године) ?       

                                           ____________________________________________________________ 
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12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат.                                                                _____ 

Одговори на питања: 

  а) Где су одржане три конференција „велике тројице“ ? ________________ ________________ ______________ 

  б) Ко је командовао совјетским трупама у бици за Москву? _____________________________ 

  в) Када је завршен Други светски рат у Европи  (датум и година)? __________________________ 

 

13. Одговори на питања:                                                                                                                     _____ 

а) Где је одржана прва конференција несврстаних ?___________________________________ 

б) Ко је био генерални секретар КПСС-а 1955.године (име и презиме)  ? _________________________ 

в) Када је почело емитовање ТВ програма у Београду ? _________________________ 

 

14.  Пажљиво погледај историјскe грбове и на линијама поред редних бројева напиши пун назив 

државе којој су припадали.                                                                                                                   _____ 

 

   1) ___________________________________    2) ___________________________________   

 

1)                                                                           2) 

           
 

 

 

15. Попуни табелу са називима фронтова и ратовима којима наведене битке припадају.  ____               

Битке Фронтови Рат 

Курска битка   

Мојковачка битка   

Напад на Југославију   

Верден   
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