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ПРИПРЕМНА ПИТАЊА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

1. Поред имена ратних операција упиши годину: 

а) инвазија на Сицилију- _________________ 
б) евакуација из Денкерка -  __________________ 

в) потписивање Атлантске повеље -  __________________ 

г) ослобађење Аушвица -  _____________________ 

а) битка за Британију- _________________ 
б) битка за Мидвеј -  __________________ 

в) десант код Арнхема -  __________________ 

г) десант на Крит -  __________________ 
б) битка за Москву -  __________________ 

в) напад на Перл Харбур -  __________________ 

г) напад на Француску -  _____________________ 

2. Пажљиво погледај слику и одговори на питања  

а) Ко су личности које седе на 

фотографији (напиши њихова пуна 

имена и презимена с лева на десно) ? 
_________________________________         

_________________________________        

_________________________________ 
 

б) Наведи конференције и године 

конференција на којима су се састале 

ове три личности (по реду)? 
 

_________________________________         

_________________________________        
_________________________________ 

 

В) Са које конференције је слика? 
 

_________________________________          

 

3. Од наведених  личности на линијама испиши  писце.   
а) Џејмс Џојс  б) Василиј Кандински в) Жорж Ламетр  г) Алберт Ками д) Ерих Марија Ремарк 

______________________, __________________________, ______________________________ 

4. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори на питања: 
а) Где је одржана савезничка конференција на којој је одлучено да се отвори други фронт у     Француској ? 

_________________________ 

б) Када је одржана та конференција? _______________________________________ 
в) Који државник се залагао за искрцавање савезника на Балкан? __________________________ 

г) Који државник се оштро противио искрцавању савезника на Балкан ? _____________________ 

5. 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,______________________,______________________________. 

6. 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. 

7. 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? 

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

8. 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. 

9. Пажљиво причитај историјски извор и одговори на питања 

„...Војници! Јунаци! Врховна команда избрисала је наш пук из бројног стања. Наш пук је жртвован за част 

отаџбине и Београда. Ви немате да се бринете за своје животе који више не постоје.  
Зато напред у славу! За краља и отаyбину! Живео краљ! Живео Београд!“ 

а) Ко је изговорио ове речи  (име и презиме)?______________________________________ 

б) Када се то догодило (година)  ? _________________________________________ 
в) Ко је тада био краљ Србије ? _________________________________ 

10. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. 

Одговори на питања: 

а) Где је одржан највећи судски процес нацистичким вођама  ? ____________________________ 
б) Ко је командовао немачким трупама у Северној Африци? _____________________________ 

в) Када је Немачка потписала капитулацију (датум и година)? __________________________ 

г) Када је Јапан потписао капитулацију ? (датум и година)? __________________________ 
д) Која битка је била одлучујућа на северноафричком ратишту? ______________________________ 

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

Битке Фронтови Рат 

Церска битка   

Курска битка   

Ел Аламејн   

Марна   

12. 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 документу 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) ?_______________________ 

13. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

„Ви сте се заклели да браните отаџбину и свога Краља, али ја вас разрешавам заклетве дате мени, јер животи, и 
ваши и мој, припадају само Србији за коју морамо сада победити или умрети! Ја сам дошао међу вас да је, са 

онима који хоће да се боре за њену слободу, одбранимо или погинемо! 

Сад је дошло време да ми бранимо своју земљу, њиве, огњишта. Међу вама има и оних који су посустали и зато 
сваки онај који не може, нека слободно одложи оружје и нека се врати кући, ја му праштам. Остали, напред!“ 

а) Који српски владар је изговорио ове речи? ____________________________________ 

б) Уочи које битке је ово изговорено ? ________________________ 

в) Наведи годину битке ? __________________ 
г) Који српски војсковођа се прославио у овој бици?_______________________ 

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

 

Држава      Државом влада                                                                Титула 

САД  Председник 

 Хирохито  

 Виторио Емануело  

Југославија  Краљ 

15. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

„Срби! Вашим победоносним походом повесница српска би обогаћена новим сјајним листовима. Победна 

имена: Св. Николе, Беле Паланке, Пирота, Ниша, Грделице и Врања, остају да се вечно блистају у повесници, 
као звезде које ће даљном потомству осветљавати ваше врлине и показивати свету све што је кадар да изврши 

један мали народ, одушевљен патриотством, а вођен идејом слободе...“ 

а) Који српски владар је изговорио ове речи? ____________________________________ 

б) После ког рата је ово изговорено и поводом чега? _________________________________________ 
в) Наведи годину прокламације ? __________________ 
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г) За које се територије Србија проширила?____________________________________________ 

16. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

„Примајући то саопштење уверен сам да овим чином испуњавам своју владарску дужност, јер њим само 

приводим коначно у дело оно што су најбољи синови наше крви, све три вере, сва три имена, с обе стране 

Дунава, Саве и Дрине, почели припремати још за владе блажене успомене мога деде...“ 
а) Који владар је издао ову прокламацију? ____________________________________ 

б) Тадашњи председник српске владе био је _________________________________________ 

в) У ком граду је издата? __________________ 
г) Наведи датум прокламације?____________________________________________ 

д) Његов деда је био ________________________, а отац _________________________________. 

17. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 
„...Влада Краљевине сматра као свој најглавнији и у овим судобоносним тренуцима једини задатак да обезбеди 

усшешан свршетак овог великог војевања које је, у тренутку кад је започето, постало уједно борбом за 

ослобођење и уједињење све наше неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца. Сјајни успех који има да 

крунише ово војевање искупиће обилато крваве жртве које данашњи српски нараштај подноси...“ 
А) Назив документа је______________________________________ 

Б) Ко је донео (усвојио) овај документ? _________________________________ 

В) Где је документ донет? ________________________________________ 
Г) Наведи месец и годину документа._____________________________________________ 

18. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

„...Наступио је час, кад између Народа и Краља не може и не сме више бити посредника... Моја очекивања, као 

и очекивања Народа, да ће еволуција нашег унутарњег политичког живота донети сређење и консолидовање 
прилика у земљи, нису се остварила... Парламентаризам, који је као политичко средство по традицијама од 

Мога незаборављенога Оца, остао и Мој идеал, почеле су заслепљене политичке страсти злоупотребљавати у 

тој мери, да је постао сметња за сваки плодни рад у Држави. 
а) Који владар је издао ову прокламацију? ____________________________________ 

б) Шта је претходило овој прокламацији _________________________________________ 

в) Наведи датум прокламације? __________________ 
г) Председник владе после прокламације постао је _______________________________________ 

д) „Мој незаборављени Отац је_________________________________. 

19. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

„У овом тешком тренутку за наш народ, одлучио сам да узмем у Своје руке краљевску  
власт. Намесници, који су разумели оправданост мојих побуда, одмах су сами поднели оставку.  

Моја верна војска и морнарица ставила Ми се одмах на расположење и већ извршава Моје наређење.  

...Мандат за састав Владе поверио сам армиском ђенералу...“ 
а) Који владар је издао ову прокламацију? ____________________________________ 

б) Коме је поверен мандат за састав владе? _________________________________________ 

в) Наведи датум прокламације? __________________ 
г) Ко је био председник владе пре прокламације _______________________________________ 

д) Његов деда је био ________________________, а отац _________________________________. 

20. Написати одговарајућу тачну годину (године) или датум: 

_________Мусолини окупирао Албанију 
_________Пакт о ненападању( Пакт Рибентроп-Молотов)  

_________ Вајмарска република 

_________ Минхенски пуч 
_________ Мусолини председник  владе 

_________ Мусолини вођа Италије 

_________ “марш на Рим“ 

_________ Хитлер окупирао Чешку, Словачка независна. 
_________ Немачка запоседа Рајнску област. 

_________Савез Совјетских Социјалистичких Република  

_________ Јапан окупирао Манџурију ( Манџуко ) ,иступа из Друштва народа. 
_________Стаљинове чистке. 

_________долазак Хитлера на власт, постао канцелар. 

_________грађански рат у Шпанији. 
_________ Минхенски споразум 

_________Немачка иступа из друштва народа. 

_________Италија из Еритреје напада Етиопију. 

_________ долазак Стаљина на власт. 
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21. Који се српски одред посебно истакао при освајању Кајмакчалана, врха Ниџе, и како се звао командант, 
који је утим борбама погинуо? 

________________________________________________________________________ 

 

22. Поред назива странке упиши име и презиме лидера: 
а) Словенска људска странка ________________________________________ 

б) Југословенска муслиманска организација ___________________________ 

в) Демократска странка _____________________________________________ 
г) Народна радикална странка __________________________________ 

д) Хрватска републиканска сељачка странка ____________________________ 

ђ) Југословенска радикална заједница __________________________________ 
е) Напредњачка странка __________________________________ 

ж)Народна либерална странка __________________________________ 

з) Српска либерална странка __________________________________ 

23. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 
Чл. 1. Држава Срба, Хрвата и Словенаца је уставна, парламентарна и наследна монархија...  

Чл. 46. Законодавну власт врше .... 

Чл. 47. Управну власт врши ..... 
а) Из којег документа је ово преузето? ____________________________________ 

б) Наведи датум документа? __________________ 

в) Ко по документу врши законодавни власт? __________________________________________ 

г) Ко по документу врши извршну (управну) власт? _______________________________________ 

24. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

„...На нашу Србију насрнуло је велико зло. Аустро-Угарска нам је објавила рат. Сад сви имамо да будемо 

сложни и јунаци. Невоље наше Краљевине и нашега народа са Аустријом нису почеле од јуче...“ 
а) Ко је издао ову прокламацију (име и презиме)? ____________________________________ 

б) Коју титулу је тада носио? _________________________________________ 

в) Наведи датум прокламације? __________________ 
г) Поводом чега је прокламација издата? _______________________________________ 

25. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

Срећни смо, што и овом приликом можемо констатовати, да је међу члановима конференције и овога пута 

владала једнодушност у свима питањима будућег заједничког државног живота.  
Пре свега, представници ............. најодсудније наглашавају, да је овај наш троимени народ један и исти, по 

крви, по језику, по заједничким животним интересима свога националног опстанка и свестраног развитка свога 

моралног и материјалног живота. 
а) Наведи назив прокламације? ____________________________________ 

б) Који политичари су је потписали? _______________________ _______________________________ 

в) Наведи датум прокламације? __________________ 
г) Где је прокламација усвојена? _______________________________________ 

26. Одговори. 

Када је краљевска влада издала Обзнану (датум)? _________________________________ 

Ко је био тада председник Министарског Савета? ____________________________________ 
27. Упиши датуме. 

Атлантска повеља __________; Капитулација Италије ___________; Инвазија на Сицилију ___________. 

28. 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 ? _______________________ 

29. Одговори на питања:  

а) Који град је једини у Европи имао три логора током Другог светског рата?___________________ 

б) Наведи називе тих логора:____________________ ____________________ ___________________ 
д) Ко је био врховни командант савезничких трупа у операцији Оверлорд ? _____________________ 

30. После капитулације Југославије у Априлском рату њена територија је подељена између 

Хитлерових савезника. Попуни табелу тачним подацима који недостају.   

држава територија 

Бугарска  
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НДХ 
 

 

31. Одговори на питања: 

а) Који историјски догађај приказује фотографија?                                                                                       

____________________________________ 
б) Када се догађај догодио (година) ?  

__________________________________  

в) Која епоха у историји је завршена овим догађајем ?                                                                                                                                                                                                              
_________________________________________ 

 

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

б) мисија „Аполо 11“  __________________ 

в) настанак Европске економске заједнице  

__________________ 
г) совјетска окупација Чехословачке  _____________________ 

 

33. 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) ?__________________________ 

34. На линијама испиши имена градова у којима је Немачка казнена експедиција  1941.године  извршила 

најмасовнија стрељања цивила у Србији. 
______________________, __________________________ 

35. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан.                                                              

Равногорски покрет се о послератном уређењу Југославије изјаснио на ___________________ конгресу 

одржаном ____________. године у селу ________. 

36. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                            

Савезници су почели да подржавају партизански покрет од ____________________ конференције која је 

одржана _________. године. 

37. Одговори на питања:                                                                                                                     

а) Коју међународну организацију су наследиле Уједињене нације ? 

__________________________________________________________ 
б) Где је одржана оснивачка конференција Уједињених нација ? _____________________________ 

38. 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 )                                                   

39. 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 
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40. 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!______________________________________ 
41. 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.________________________________________ 
5. _______________________________________  6.________________________________________ 

42. Поред имена догађаја упиши годину! 

а) Проглашење Савезне републике Немачке-__________ б) Уједињење Северног и Јужног Вијетнама-
__________ 

в) градња Берлинског зида-__________ 

43. 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_______________________. 

44. 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. 

45. Одговори на питања! 
а) Како се зове најмлађи председник САД? ___________________________________, 

б) Када је изабран за председника?_________________________________________, 
в) Која странка га је кандидовала за председника?____________________________. 

46. 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 ______________________________________. Јапанским 

фашистима суђено је у ____________________ (град) у _______________________________ (назив процеса). 
 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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47. Поред догађаја упиши име америчког председника који је тада био на власти. 

 

Догађај Председник 

Изградња Берлинског зида  

Друштво народа  

Кубанска криза  

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

Држава      Државом влада                                                                Титула 

САД  Председник 

 Хирохито  

 Виторио Емануело  

Југославија  Краљ 

49. Шестдесетих година 20 века већина европских држава биле су у војним блоковима, док су неке 

биле несврстане. Које су европске државе тада биле неутралне? 

___________________________, ___________________________, ___________________________, 
___________________________, ___________________________. 

50. Попуни табелу са именима личности које су се тада налазиле на челу СССР. 

Догађај Председник 

1922.  

1932.  

1962.  

1986.  

51. Одговори на питања. 
а) Ко је личност на фотографији? ___________________________ 

б) За који историјски догађај је везана? _____________________________ 

в) Када се тај догађај догодио (година)? _____________________________ 
г) У којој држави је живео? __________________________ 

 

 

52. Одговори на питања. 
А) Које су две организације претходиле стварању Европске уније?  

___________________________________ и ___________________________________ 

Б) Колико чланица данас има Европска унија? _______________________ 
В) Која валута се користи у земљама Европске уније? _______________________ 

Г) Потписивањем ког споразума је настала Европска унија? _______________________ 

Д) Која два војна савеза су обележила епоху хладног рата? __________________________ 

53. Пажљиво погледај историјску карту окупационе поделе Југославије 1941. године 
Територије на карти су обележене редним бројевима. Поред редног броја на линијама напиши којој држави су 

те територије припале или ко је те територије окупирао. 

 
1. __________________________________ 

 

2. __________________________________ 
 

3. __________________________________ 

 

4. __________________________________ 
 

5. __________________________________ 

 
6. __________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

1

. 

2 

3 

4 
5 

6 
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54. Допуни речение да исказ буде тачан. 
Први састанак Драгољуба Михаиловића и Јосипа Броза Тита догодио се __________________ (месец и година) 

у ______________________. 

55. Допуни речение да исказ буде тачан. 

Указом краља Петра II Драгољуб Михаиловић постављен је за министра __________________________________ 
(назив ресора у влади) у влади ______________________________________. (име премијера) 

 

56. 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 )                                                            

______________         ________________          ______________            _______________        
(странка чији је био председник  )  (највиша државна функција )            (највиша државна функција )               (званичан назив покрета )                                                   

57. Почетком 20 века, односно 1905.године, у Аустро-Угарској (Хрватској и Славонији)                   

створена  је  Хрватско – српска коалиција. Поред Хрватске странке права  и Српске народне радикалне странке 

наведи које су  још   странке формирале ту коалицију?    
________________________________________________________________________________________________

_  

________________________________________________________________________________________________

_ 

58. Наведи државе са којима се Србија граничила уочи Првог балканског рата. 

_______________________ , _______________________ , _______________________ , _______________________   

59. Наведи државе које су међусобно склопиле мир / споразум. 
а) Лондонски мир 1913.г-_____________________________________________________________ 

б) Сан Стефански мир 1878.г.  _________________________________________________________  

в) Брест – Литовски мир 1918.г. _______________________________________________________ 

г) Москва-споразум из 1939.г. _________________________________________________________ 

60.   Краљевина Југославија до 1939.г. административно је била подељена на 9 бановина и управу 

главног града. Напиши који су градови били центри бановина: 

а) Дринске _________________________           б) Моравске _______________________ 
в) Врбаске ________________________              г) Дунавске _______________________ 

д) Зетске _________________________     ђ) Савске _______________________ 

61. Наведени догађаји се односе на Други светски рат у Југославији. Одговори на питања: 
а) Када је проглашена НДХ (датум и година) ? ______________________________ 

б) Ко је постао усташки поглавник  ? _______________________________________________________ 

в) Ко је проглашење НДХ видео као „давно жељени сан“ и „најзначајнији догађај у животу  

    хрватског народа“  ? ___________________________________________  
г) За које народе није било места у НДХ ? _______________  ________________  _________________ 

д) У ком концентрационом  логору у НДХ је страдало највише људи  ? _______________________ 

62. Наведени догађаји се односе на Други светски рат.  

Одговори: 

а) У ком граду је одлучено да се отвори други фронт у Француској? _________________________ 

б) Који град је први ослобођен у окупираној Европи? ____________________________ 
в) Који град је издржао блокаду 950 дана? __________________________ 

г) Где  је Јапан потписао капитулацију? _________________________________ 

63.  За време Другог светског рата у Србији је било неколико војних формација.  

Одговори ко је предводио(име и презиме): 
а) Српски добровољачки корпус ________________________________ 

б) Српску државну стражу _____________________________________ 

в) Југословенску војску у отаџбини ______________________________ 
г) Народноослободилачку војску Југославије ______________________ 

64. Од понуђених шест српских политичара заокружи тројицу који су били председници владе 

Краљевине Србије                        
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а) Слободан Јовановић      в) Јован Авакумовић             д) Чедомиљ Мијатовић 
б) Милутин Гарашанин     г) Владан Ђорђевић               ђ) Стојан Протић  

65. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. 

Одговори на питања: 

  а) Где је одржана савезничка конференција на којој је одлучено да се отвори други фронт у Француској ? 
_________________________ 

  б) Када је одржана та конференција? _______________________________________ 

  в) Који државник се залагао за искрцавање савезника на Балкан? __________________________ 
  г) Који државник се оштро противио искрцавању савезника на Балкан ? _____________________ 

66. Пажљиво погледај фотографију и одговори на питања:  
а) За који историјски догађај је везана ова 

фотографија ? 

____________________________________ 

____________________________________  

б) Како се зову двојица државника који 

потписују документа (име и презиме) ? 

____________________________________ 

____________________________________  

в) Када је обављено потписивање ( датум и 

година ) ?  

__________________________________ 

г)У ком граду је документ потписан ? 

__________________________________ 

 

47. Одговори на питања: 

  а) У ком граду је одржана оснивачка конференција ОУН?______________________________________________ 

  б) Где се налази седиште Уједињених нација (име града) ?______________________ 
  в) Које државе имају право вета у Савету безбедности УН ? ________________   ________________ 

______________________    _____________________       ____________________  

48. У табели су дате године почетка  мандата  америчких председника. Попуни табелу са именима 

личности које су тада постале амерички председници. 

година Име и презиме америчког председника 

1912  

1945  

1952  

1960  

50. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. 

Одговори на питања: 

А) Када је завршен рат у Југославији (пун датум) _________________________________ 
Б) Који познати хрватски политичар је позвао грађане на признавање усташке власти након проглашења НДХ? 

______________________________________ 

В) Наведи места одржавања два састанка Драгољуба Михаиловића и Јосипа Броза Тита. 
______________________________________ и ______________________________________ 

Г) Наведи годину састанака Драгољуба Михаиловића и Јосипа Броза Тита. 

______________________________________ 

51. Од понуђених шест српских политичара заокружи тројицу који су били председници југословенске 

владе  

а) Влатко Мачек  в) Стјепан Радић  д) Љубомир Давидовић 

б) Светозар Прибићевић г) Никола Пашић  ђ) Стојан Протић 

52. Наведени догађаји се односе на Други светски рат у Југославији. Одговори на питања: 

А) Где су одржана два заседања АВНОЈ-а. Наведи хронолошким редом (година и место) 

- _____________________________, _______________________________ 

- _____________________________, _______________________________ 
Б) Где су се водиле најтеже битке између партизана и Немаца током 1943. године? 

_____________________________ и _______________________________ 

В) Где и када је одржан Светосавски конгрес? ______________________________________________ 
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Г) Где су се водиле борбе између Немаца и партизана током 1942. године ? _______________________________ 

53. Одговори на питања. 

А) Ко је личност са фотографије? _____________________________________ 

Б) Коју функцију је обављао за време Другог светског рата? 

_____________________________________________ 
В) У ко периоду је обављао ту функцију? ___________________________ 

 

54. Одговори на питања: 
а) Ко је био први човек на Месецу ? 

__________________________________________________ 

б) Ко је био први човек у свемиру ? _______________________________________ 
 

55. Одговори на питања: 
а) Ко је личност са фотографије ? _______________________________ 

б) Коју државну функцију је обављао за време Другог светског рата ?     
____________________________________________________________ 

в) У ком периоду је обављао ту функцију ? _______________________ 

                                           
 

 

 

 
 

56. Наведени догађаји се односе на Други светски рат у Југославији. Одговори на питања: 

А) Када је одржана скупштина АВНОЈ-а у Јајцу? (тачан и пун датум) __________________________ 
Б) Наведи тачан назив партизанске владе.___________________________________________________ 

В) Ко је био председник прве партизанске владе? ____________________________________________ 

Г) Какав је орган био АВНОЈ? ______________________________________________________________ 
57. Одговори на питања. 

Доба звучног филма почиње са снимањем филма _________________________________________ 

Годишња награда за најзначајнија филмска достигнућа је _______________________________. 

Најстарији филмски фестивал одржава се у ___________________. 

58. Прочитај текст и одговори на питања. 

„Војни пуч...изменио је политичку ситуацију на Балкану. ... треба сматрати непријатељем и у случају да ускоро 

да изјаву лојалности, па је стога треба разбити што је могуће пре.  
Моја намера је да концентричном операцијом са простора Ријека - Грац, с једне стране, и са простора око 

Софије, с друге стране, ...да њену војску уништим, с тим да њен крајњи јужни део одвојим од њене територије и 

узмем у своје руке као базу за продужење немачко-италијанске офанзиве против Грчке. 
А) Коме се приписују ове речи?_________________________________ 

Б) Наведи назив документа. ____________________________________ 

В) Којим догађајем и када је отпочео Априлски рат? ______________________________________ 

Г) Ко је тада био председник југословенске владе? ________________________________________ 
Д) Ко се тада налазио на челу југословенске државе? ______________________________________ 

Ђ) Када је завршен Априлски рат (пун датум)? ___________________________________________ 

59. Попуни правилно табелу. 

Место Датум Учесници Тема 

Вашингтон    

   ратни циљ - безусловна 

предаја Немачке 

 новембар 1943.   

Јалта, Крим    

   Повеља ОУН 

 17. јул-2. август 1945.   

60. Одговори на питања. 

Како се називало политичко тело Равногорског покрета? ________________________________________ 
Ко је био на његовом челу? _____________________________________ 

Устанак у Белој Цркви код Крупња био је________________________ 

1. 
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Где се налазио први логор за заробљене немачке војнике? _______________________ 
Место, месец и година оснивања прве пролетерске бригаде____________________________________ 

Председник југословенске владе у време првог заседања АВНОЈ-а био је _____________________________ 

На основу код договора (и када) се југословенска влада обавезала да призна и само помаже НОВЈ? 

______________________________________________________________ 
На основу код договора (и када) је одлучено да се оформи намесништво краљу Петру II? 

______________________________________________________________ 

52. Одговори. 
Које државе у добиле независност након Другог светског рата?    

1947.________________________________ 1948.________________________________ 

1962. ________________, ________________ и ________________. 
 

53. Одговори на питања. 

За који догађај се везује плакат? _______________________________________ 

Колико пута је југословенска престоница бомбардована на Васкрс током Другог светског 
рата? ____________________________________________ 

Наведи датуме тих бомбардовања. 

________________________________________________________________________ 

54. Наведи године оснивања. 

НАТО пакт______________ Варшавски пакт______________ Европска економска 

заједница______________ 

Савет Европе _________Споразум у Мастрихту ___________Долазак Фидела Кастра на 
власт_____________ 

55. Напиши пун назив скраћеница. 

НОПОЈ-__________________________________________________________________________________ 
ЈВуО-__________________________________________________________________________________ 

АВНОЈ-__________________________________________________________________________________ 

ЦНК-__________________________________________________________________________________ 
КПЈ-__________________________________________________________________________________ 

НОВЈ-__________________________________________________________________________________ 

НКОЈ-__________________________________________________________________________________ 

56. Поред имена српског политичара напиши тачан назив странке којој је био вођа. 
Светозар Милетић _____________________________________________ 

Саво Бјелановић _____________________________________________ 

Јован Ристић _____________________________________________ 
Милан Стојадиновић _____________________________________________ 

Милан Грол _____________________________________________ 

Стјепан Радић _____________________________________________ 
Јосип Броз Тито _____________________________________________ 

Љубомир Давидовић _____________________________________________ 

Милутин Гарашанин _____________________________________________ 

Антон Корошец _____________________________________________ 
Милован Ђ. Милићевић _____________________________________________ 

Михаило Полит- Десанчић _____________________________________________ 

Милан Пироћанац _____________________________________________ 
 

67. Одговори на питања: 

а) Која балканска држава је стекла независност пре Берлинског конгреса?_______________  

б) Које три балканске државе су стекле независност на Берлинском конгресу?  
_________________________     _________________________        ___________________  

в) Које балканске државе су стекле независност после Берлинског конгреса?  

_______________________  _________________________  
68. Заокружи  Т aко је тврдња тачна  а Н ако је нетачна  

а) Октобарску револуцију предводио је Лењин    Т      Н 

б) Апис је осуђен на Солунском процесу    Т      Н 
в) Други балкански рат завршен је миром у Бујурешту  Т      Н                                                                       

г) Руска царска породица стрељана је у Јекатеринбургу 1918. године Т      Н 

д) Друштво народа основано је 1914. године.                                            Т      Н 

69. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.  
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Краљ Петар I Карађорђевић пренео  је краљевска овлашћења _________. године на  престолонаследника  
________________ (име) који је тако постао ________________. (назив титуле) Престолонаследник ће тако 

вршити краљевску власт све до смрти краља Петра I   __________.године        

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

______ Црна Гора допостаје краљевина 
______ Тимочка буна 

______ Прва филмска пројекција 

______ Младотурска револуција 
______ Први биоскоп                                                                                                                                          

71. Попуни табелу траженим подацима 

битка година фронт 

Битка на Марни   

Церска битка   

Битка код Таненберга   

Битка на Соми   

Битка код Кобарида   

Дарданелска операција (Галипоље)   

Колубарска битка   

Битка код Доброг поља   

Кајмакчаланска битка   

72. Одговори. 
Како су се називале присталице кнеза у Црној Гори, а како његови противници? 

________________________________________________________________________________________________

__ 

Са којом државном творевином се ујединила Краљевина Србија како би настала Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца? 

________________________________________________________________________________________________

__ 
73. Наведени догађаји се односе на Први светски рат. Одговори на следећа питања 

а) Ко је био врховни командант српске војске ? ___________________________________ 

б) Када је пробијен Солунски фронт? _____________________________ 
в) Које државе ратују на Источном фронту 1914. године? 

_________________________________________________ 

74. Испод фотографије напиши име личности.                                 

 а)                                  б)                                   в)                                  г)                                 

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

______________         ________________          ______________            _______________        
(странка чији је био председник  )  (странка чији је био председник  )            (оснивач идеологије  )               (функц ија током Првог светског рата )   

 

75. Одговори на питања. 

Доба звучног филма почиње са снимањем филма _________________________________________ 

Годишња награда за најзначајнија филмска достигнућа је _______________________________. 

Најстарији филмски фестивал одржава се у ___________________. 
76. Поред имена политичара упиши странку: 

а) Антон Корошец ________________________________________ 

б) Милан Пироћанац, Стојан Новаковић _____________________________________________ 
в) Никола Пашић, Стојан Протић  _____________________________________________ 

г) Светозар Милетић _____________________________________________ 

д) Светозар Марковић _____________________________________________ 

ђ) Јован Ристић _____________________________________________ 
е) Мехмед Спахо _____________________________________________ 

ж) Љубомир Давидовић_____________________________________________
                                           

 

77. ПОРЕД ДОГАЂАЈА УПИШИ ГОДИНУ! 
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Србија постаје Краљевина__________ ; Пловдивски преврат________ 
Независност Бугарске____________ ; Независност Румуније________ 

Албанска лига__________ ; Анексија БиХ ________ 

Независност Албаније_________ ; Аустро-Угарска Нагодба ________ 

Трећа француска република________  

78. Поред имена државе упиши име владара на почетку Првог светског рата: 
а) Немачка - ______________________________ б) Аустроугарска - ______________________________

  
в) Русија - _______________________________  г) САД - ______________________________ 

79. Одговори на питања: 

а) Коју област је Хитлер могао да окупира по Минхенском споразуму? _______________________________ 
б) Ко су потписници Минхенског споразума у име Велике Британије и Француске? 

_____________________________________ ___________________________________________ 

80. Повежи догађај и године тако ште ћeш број испред година написати на линији испред догађаја: 

1922.   ____Париски (Версајски) мир 
1929.   ____Минхенски споразум 

1938.   ____Минхенски пуч 

1919.   ____долазак фашиста на власт у Италији 
1923.   ____слом берзе у Њујорку 

81. На линију упиши појам чије значење је дато: 

а) ________________________________________- онај који се иселио из државе под неком принудом 

б) ________________________________- оспоравање права на једнакост појединцу који је у мањини 
в) ______________________________- уверење да је људска врста подељена на више и на ниже расе 

г) ____________________________- немачки парламент 

82. Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су улазиле у Први светски paт: 
Аустроугарска, Немачка, Италија, Турска, Румунија, Бугарска. 

1. ____________ 2. ____________ 3. ______________ 4. ______________5. _________________ 

6.______________ 

83. Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су излазиле из рата Први светски paт: 
Немачка, Аустроугарска, Русија, Бугарска, Турска. 

1._________________ 2. _________________ 3. _________________ 4. _________________5. 

_______________ 
84. Владавина Петра Карађорђевића обележена је значајним историјским догађајима. Поред године 

упиши догађај који је значајан за српску историју: 

1906.-________________________________________________________________________ 
1908.-________________________________________________________________________ 

1912.-________________________________________________________________________ 

85. Владавина Милана Обреновића обележена је значајним историјским догађајима. Поред године упиши 
догађај који је значајан за српску историју: 

1881.-________________________________________________________________________ 

1883.-________________________________________________________________________ 

1889.-________________________________________________________________________ 
86. Наведи имена „Велике четворице“ и државе које су представљали. 

_______________________________-_______________________________________________ 

_______________________________-_______________________________________________ 
_______________________________-_______________________________________________ 

_______________________________-_______________________________________________ 

 

 


