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ОСМИ РАЗРЕД 

1. Попуни празна места у табели: 

Савез Држава  Година  

 Немачка, Аустроугaрска и Италија  

  1904 

Балкански савез   

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

 Аустро-угарска нагодба    _____ 

 Хрватско-угарска нагодба    _____ 

 Берлински конгрес     _____ 

 Уједињење Кнежевине Бугарске и Источне Румелије _____ 

 Младотурска револуција    _____ 

3. Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су улазиле у Први светски paт: 

Италија, Турска, Румунија, Бугарска. 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ 

4. Заокружи Т ако је тврдња тачна, a Н ако је нетачна. 

а) Џез је настао крајем XIX века, као музика америчких црнаца  Т Н 

б) Русија је постала република после Октобарске револуције   Т Н 

в) Руска царска породица стрељана је у Јекатеринбургу 1917. године  Т Н 

r)  Сергеј Ејзенштајн је чувени руски редитељ    Т Н 

5.   Које захтеве Аустро-Угарске је Србија морала да испуни да би добила њену подршку на 

Берлинском конгресу? 

а) _________________________________________________________________________________  

б) _________________________________________________________________________________ 

в) _________________________________________________________________________________ 

6. На линију упиши појам чије значење је дато: 

а) ________________________________________- већина у руском револуционарном покрету 

б) ________________________________- председник владе у Немачкој 

в) ______________________________- уверење да је људска врста подељена на више и на ниже расе 

г) ____________________________- немачки парламент; скупштина у Немачкој 

д)____________________________- чин предаје у рату 

ђ)____________________________-захтев праћен претњом 

е)____________________________-неограничена власт појединца или групе 

ђ)____________________________-устав који доноси владар самостално без скупштине 

7. На ________________конгресу _______ године српску делегацију је предводио ____________________. 

Србија је постала ______________држава, а територијално је проширена за следеће округе: 

___________________,___________________,___________________ и ___________________. 

8. ''La belle epoque'' је израз за који период? ________________________ 

9. Навести идеологије које су карактерисале преиод крајем XIX и почетком XX века? 

_________________________,______________________,_____________________, ____________________ и 

____________________. 

10. Викторијанско доба је карактеристика које земље и за ког владара је везано? 

__________________________________________________________________. 

11. Којим документом Аустро-Угарска монархија постаје дуалистичка и које је то године било? 

_________________________________.  

12. Сан-Стефанским мировним уговором __________године основана је __________________________. 

13. После _________________устанка 1875-1878, пошто Турска није успела да заведе ред и мир, одлуком 

_________________ конгреса, Аустро-Угарска је добила право да _______________ Босну и Херцеговину, а 

______ године је извршила и _____________ те области. 

14. На челу Српске народне слободоумне странке у Угарској био је ___________________ 

____________________. После његове смрти странка се поцепала на два дела: _______________и 

________________. 

15. За којег српског политичара се везује термин ''Владановштина''? 

__________________________________. 
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16. Поред владара уписати годину доношења Устава у време његове владавине! 

Краљ Милан-___________. 

Краљ Александар-____________. 

Краљ Петар-______________. 

Књаз Никола-______________. 

17. Која велика сила је инсистирала на решавању Завереничког питања? 

____________________________________. 

18. После абдикације краља Милана његовом малолетном сину ____________________ постављено је 

__________________ које су чинили: _____________________, _______  _________________и 

______________________________. 

19. У Далмацији хрватске опозиционе странке издају _____________резолуцију, а српске 

______________резолуцију. То је довело до стварања____________________________ која је и преузела 

власт у Хрватској 1906. године. 

20. Попуни табелу. 

Рат Године трајања Мировни уговор (када и где) 

Први Српско-турски рат   

Други Српско-турски рат   

Српско-бугарски рат   

Руско-јапански рат  ----------------------------------------- 

Први балкански рат   

Други балкански рат   

21. Дан Краљевине се у Србији прослављао као подсећање на проглашење _____________. Кнез__________ 

је постао __________на дан_____________________. 

22. Којим циљевима се руководила српска влада приликом ступања у рат са Турском 1876. године: 

-____________________________________________, 

-____________________________________________. 

23. Разврстај наведене политичаре: 

Стојан Протић, Милутин Гарашанин, Никола Пашић, Јован Ристић, Стојан Новаковић, Љуба Давидовић, 

Милан Пироћанац, Светозар Марковић, Пера Тодоровић 

Радикална странка  

Демократска странка  

Напредњачка странка  

Либерална странка  

Социјал-демократска странка  

24. Убиство краља Александра и краљице Драге у српској историји је познато под именом 

________________________. На челу завереника био је _________________________________________ који 

је касније основао организацију__________________________________познатију као____________________. 

25. Навести два разлога због којих Милан напушта Србију 1889. године: 

-___________________________________________, 

-___________________________________________. 

26. Рат између Аустро-Угарске и Србије вођен без оружја назива се __________________ и трајао је од 

_________до________године. 

27. Буна изазвана наређењем краља Милана да народни војници предају своје оружје назива се 

_________________ и догодила се ________________________године. 

28. Набројати две последице Калајевог режима у Босни и Херцеговини: 

______________________________________________ 

______________________________________________. 

29. Заокружити слово Т испред тачне, а слово Н испред нетачне реченице. 

 Т     Н                Покровитељ савеза балканских држава у Првом балканском рату била је Русија. 

 Т     Н                Циљ Балканског савеза било је ослобођење од Турске. 

 Т     Н                Аустро-Угарска је подржавала Балкански савез 

30.Које три државе на почетку 20.века нису имале Устав? 

__________________________,__________________________ и __________________________. 

31. Ко је ''Болесник на Босфору''? __________________________________________ 
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32. На Берлинском конгресу_____ год. уместо Велике Бугарске створене су две кнежевине 

_____________________ и ______________________. До њиховог уједињења дошло је ______године. Убрзо 

после уједињења са чела Кнежевине Бугарске је збачен______________________________ и почео је да 

влада _________________________ који је ___ год. прогласио пуну независност Бугарске. 

33. Заокружи слова испред тачних одговора! 

Које су основне одлике империјализма? 

А) концентрација производње и капитала и стварање монопола 

Б) сједињавање банковног и индустријског капитала 

В) извоз капитала 

Г) стварање монополистичких савеза 

Д) завршетак територијалне поделе света и почетак борбе за нову поделу света 

Ђ) у њему су важније одлуке доношење на самоуправни начин. 

34. Обавезно основно школовање за девојчице и дечаке у Србији је уведено_____ год. То се догодило у 

време министра просвете________________________________________. 

35. У Европи само две државе су по уређењу биле републике, а то су ______________________ и 

______________________________. 

36. Наведи независне државе на Балканском полуострву пре Балканских ратова: 

______________________,______________________,______________________, 

______________________,______________________,______________________,______________________, 

Наведи независне државе на Балканском полуострву после Балканских ратова: 

______________________,______________________,______________________, 

______________________,______________________,______________________,______________________, 

37. Борбу око првенства у немачком свету водиле су две државе ______________ и _________________, 

након битке код __________ 1866. године као победник је изашла ____________________. 

38. Трећа француска република је проглашена _____ године и трајала је до______. 

39. Напиши Т (тачно) и Н (нетачно) 

      а) Француска је једина република у Европи   ______ 

      б) Народна скупштина у Француској је дводомна   ______ 

      в) Француска је била строго централизована           ______ 

40. „Земља либерализма“ је       а) Француска   б) Британија    в) Немачка 

41. Есеј о неједнакости људских врста написао је _____________________. 

42. Објасни појмове      антанта _________________________________________________________________  

                                        арбитража ______________________________________________________________  

                                        алијанса________________________________________________________________ 

43. Повежи     први европски биоскоп                      Панард-Левасор (1894.) 

                         производња аутомобила                    Лондон (1905.) 

                         прва летелица                                      Цепелин (1900.) 

44. Допиши ауторе наведених дела   Сумњиво лице   ___________________ 

                                                               Све ће то народ позлатити ______________ 

                                                               Први пут са оцем на јутрење ____________ 

                                                               Народни посланик ___________________ 

45. Повежи ауторе и дела   

      а) Отац учи сина мачевању                          _____ Урош Предић 

      б) Херцеговачки бегунци                             _____  Паја Јовановић 

      в) Сеоба Срба                                                _____   Паја Јовановић 

46. Шта је обухватала Стара Србија ______________________________________________________________ 

47. Главни идеолог „Младе Босне“ био је _________________________ 

48. Најстарија културна установа Срба у Јужној Угарској је__________________ основана на предлог 

______________________ 1826. године у __________ . Годину  дана раније (1825.) покренут  је 

часопис___________________________ Ова установа је премештена у Нови Сад _____ године. 

49. Након распуштања Војне крајине од 1881. до 1883. ова територија је припојена ______________ и 

_______________. 

50. За време ког бана је у Хрватској вршено похрваћивање __________________ 

51. Против кога, где и које године је вођен Велеиздајнички процес?___________________________________  
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52. Владавина Петра Карађорђевића обележена је значајним историјским догађајима. Поред године упиши 

догађај који је значајан за српску историју: 

1906.-________________________________________________________________________ 

1908.-________________________________________________________________________ 

1911.-________________________________________________________________________ 

53. Владавина Милана Обреновића обележена је значајним историјским догађајима. Поред године упиши 

догађај који је значајан за српску историју: 

1878.-________________________________________________________________________ 

1882.-________________________________________________________________________ 

1888.-________________________________________________________________________ 

54. Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су улазиле у Први светски paт: 

Немачка, Аустроугарска, Бугарска, Турска. 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ 

55. Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су излазиле из рата Први светски paт: 

Немачка, Аустроугарска, Бугарска, Турска. 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ 

56. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје: 

_______Аустро-Угарска нагодба 

_______проглашење Црне Горе за краљевину 

_______руско-јапански рат 

_______Велеиздајнички процес 

_______прокопавање Панамског канала 

56. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје: 

_______Прва српска пруга 

_______оснивање политичких странака у Србији 

_______Тајна конвенција 

_______проглашење Србије за краљевину 

_______Тимочка буна 

57. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје: 

_______Тимочка буна 

_______Царински рат 

_______Балкански ратови 

_______Србија добија независност 

_______Крфска декларација 

58. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје: 

_______абдикација краља Милана 

_______Лондонски уговор 

_______Кумановска битка 

_______Лондонски мир 

_______Проглашење Краљевине СХС 

59. Упиши године владавине: 

1)кнез/краљ Никола Петровић __________________________ 

2) краљ Петар Карађорђевић__________________________ 

3) кнез/краљ Милан Обреновић__________________________ 

4) краљ Александар Обреновић__________________________ 

60. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје: 

_______Тајна конвенција 

_______Младотурска револуција 

_______Мајски преврат 

_______Лондонски мир 

_______Први црногорски устав 

61. Ко је био нарочито заинтересован за поделу ''болесника на Босфору'' у Европи и њихови 

циљеви! ___________________________________________________________________________ 
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62.ОБЈАСНИ ПОЈМОВЕ! 

Идеологија________________________________________________________________________ 

Канцелар_________________________________________________________________________ 

Алијанса__________________________________________________________________________ 

Антанта___________________________________________________________________________ 

Асимилација_______________________________________________________________________ 

63. Које силе су имале интерес колонијалног проширења у Азији? 

__________________________________________________________________________________. 

64. Попуни табелу! 

  ''Панард-Лавасор'' 

1897.  ------------------------------------ 

 Рентгенски зраци  

1901.   

  Браћа Лимијер 

 Ваздушни брод  

 ''Модел Т''  

  Исак Сингер 
65. Грчка је добила независност после______________________________________________, а први владар је 

постао___________________ који је земљи подарио Устав_______године. Њега је наследио 

________________ који је донео нови либерални Устав_______године. Вођа грчке либералне 

партије_____________________ залагао се за стварање Балканског савеза. 

66. Поред имена владара упишите имена њихових очева! 

Краљ Александар Карађорђевић_____________________________________________ 

Краљица Зорка Карађорђевић_____________________________________________ 

Краљ Александар Обреновић_____________________________________________ 

67. Којим догађајем и када је отворено Источно питање? 

______________________________________________________________________ 

68. Одговори које области је обухватао! 

Косовски вилајет____________________________________________________________________ 

Стара Србија_______________________________________________________________________ 

69. Поред битке упиши рат и годину током које се она водила! 

Код Ђуниса_____________________________________ 

На Сливници_____________________________________ 

Код Куманова_____________________________________ 

На Брегалници_____________________________________ 

Код Битоља_____________________________________ 

Код Делиграда________________________________ 

70. Народна радикална странка поделила се ______године. Тај отцепњени део прозваће  себе 

_________________________, а вође су биле:____________________________________________ 

71. За које области и градове је била проширена Црна Гора на Берлинском конгресу? 

_________________________________________________________________________________ 

72. Које су биле прве странке у Црној Гори?________________________________________________ 

73. Поред странке упишите гласило! 

Српска странка на Приморју________________________ 

Српска самостална странка_________________________ 

74. Реформа пореског система у Србији је извршена_____ год. и то са циљем____________  

_______________________________________________________________________  

75. Објасни појмове: 

*Арбитража___________________________________________________________________________ 

*Идеологија___________________________________________________________________________ 

*еманципација___________________________________________________________________________ 

*Аутократија___________________________________________________________________________ 

*Државни удар___________________________________________________________________________ 
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76.  Наведене колоније разврстајте по државама које су их држале: 

Египат, Алжир, Судан, Либија, Индија, Еритреја, Тунис, Вијетнам 

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА  

ФРАНЦУСКА  

ИТАЛИЈА  

77. Наведи словенске територије у Хабзбуршкој монархији. 

__________________________,__________________________,__________________________, 

__________________________,__________________________. 

78. Упиши године. 

Прва црногорска банка-____________ 

Први црногорски новац (перпер)-____________ 

Општи имовински законик-____________ 
79. Одговори. 

Прва српска банка основана је _______године, а Народна банка Србије ______године. Први гувернер 

Народне банке Србије био је___________________________. 

 

 

 

 


