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СРБИЈА И ЕВРОПА 1878-1914 
1. Попуни празна места у табели: 

Савез Држава  Година  

 Немачка, Аустроугaрска и Италија  

Двојни савез   

  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. Заокружи Т ако је тврдња тачна, a 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) Првом армијом у Кумановској бици командовао је Живојин Мишић    Т      Н 

д) Краљ Петар I Карађорђевић крунисан је за краља 1903.године    Т      Н 
ђ) Александар Карађорђевић престолонаследник је постао 1909.године    Т      Н 

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

ж) Циљ Балканског савеза било је ослобођење од Турске.      Т      Н 
и) Аустро-Угарска је подржавала Балкански савез       Т      Н 

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

Берлинском конгресу? 

а) _________________________________________________________________________________  
б) _________________________________________________________________________________ 

в) _________________________________________________________________________________ 

5. 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 

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

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

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

8. Навести идеологије које су карактерисале преиод крајем XIX и почетком XX века? 
_________________________,______________________,_____________________, ____________________ 

и ____________________. 

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

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

_________________________________.  

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

13. На челу Српске народне слободоумне странке у Угарској био је ___________________ 
____________________. После његове смрти странка се поцепала на два дела: _______________и 

________________. 

14. За којег српског политичара се везује термин ''Владановштина''? 
__________________________________. 
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15. Која велика сила је инсистирала на решавању Завереничког питања? 

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

Краљ Милан-___________. 

Краљ Александар-____________. 

Краљ Петар-______________. 
Књаз Никола-______________. 

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

__________________ које су чинили: _____________________, _______  _________________и 
______________________________. 

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

______________резолуцију. То је довело до стварања____________________________ која је и преузела 
власт у Хрватској 1906. године. 

19. 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   

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

је постао __________на дан_____________________. 

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

-____________________________________________, 
-____________________________________________. 

22. 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  

23. 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____________________. 

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

-___________________________________________, 
-___________________________________________. 

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

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

_________________ и догодила се ________________________године. 

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

______________________________________________ 
______________________________________________. 

28. 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. 

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

__________________________,__________________________ и __________________________. 
30. Ко је ''Болесник на Босфору''? __________________________________________ 

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

______________________________. 
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32. Наведи независне државе на Балканском полуострву пре Балканских ратова: 

______________________,______________________,______________________, 
______________________,______________________,______________________,______________________ 

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. Наведи независне државе на Балканском полуострву после Балканских ратова: 

______________________,______________________,______________________, 

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

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

37. Трећа француска република је проглашена _____ године и трајала је до______. 
38. Есеј о неједнакости људских врста написао је _____________________. 

39. Објасни појмове       

антанта _________________________________________________________________  

арбитража ______________________________________________________________  
алијанса________________________________________________________________ 

40. Повежи      

први европски биоскоп                      Панард-Левасор (1894.) 
производња аутомобила                    Лондон (1905.) 

прва летелица                                      Цепелин (1900.) 

41. Допиши ауторе наведених дела    
Сумњиво лице   ___________________ 

Све ће то народ позлатити ______________ 

Први пут са оцем на јутрење ____________ 

Народни посланик ___________________ 
42. Повежи ауторе и дела   

а) Отац учи сина мачевању                          _____ Урош Предић 

б) Херцеговачки бегунци                             _____  Паја Јовановић 
в) Сеоба Срба                                                _____   Паја Јовановић 

43. Шта је обухватала Стара Србија ______________________________________________________________ 

44. Главни идеолог „Младе Босне“ био је _________________________ 
45. 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. 

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

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

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

упиши догађај који је значајан за српску историју: 

1906.-________________________________________________________________________ 

1908.-________________________________________________________________________ 
1911.-________________________________________________________________________ 

50. Владавина Милана Обреновића обележена је значајним историјским догађајима. Поред године 

упиши догађај који је значајан за српску историју: 
1878.-________________________________________________________________________ 

1882.-________________________________________________________________________ 

1888.-________________________________________________________________________ 

51. Које силе су имале интерес колонијалног проширења у Азији? 
__________________________________________________________________________________. 
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52. 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 
53. „Земља либерализма“ је       а) Француска   б) Британија    в) Немачка 

54. 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 

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

_______Тимочка буна 

_______Царински рат 
_______Балкански ратови 

_______Србија добија независност 

_______Крфска декларација 

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

_______абдикација краља Милана 

_______Лондонски уговор 

_______Кумановска битка 
_______Лондонски мир 

_______Проглашење Краљевине СХС 

57. Упиши године владавине: 
1)кнез/краљ Никола Петровић __________________________ 

2) краљ Петар Карађорђевић__________________________ 

3) кнез/краљ Милан Обреновић__________________________ 
4) краљ Александар Обреновић__________________________ 

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

_______Тајна конвенција 

_______Младотурска револуција 
_______Мајски преврат 

_______Лондонски мир 

_______Први црногорски устав 

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

______ Пуштена у рад прва пруга на релацији Београд-Ниш 

______ Оснивање политичких странака у Србији 
______ Српско-бугарски рат 

______ Проглашење Србије за краљевину 

______ Тимочка буна 

60. 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 

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

______ Црна Гора добија устав 
______ Тајна конвеницја Србије и Аустро-Угарске 

______ Абдикација краља Милана Обреновића 

______ Лондонски уговор 
______ Букурешки мир   

62. Поред имена владара упишите имена њихових очева! 

Краљ Александар Карађорђевић_____________________________________________ 
Краљица Зорка Карађорђевић_____________________________________________ 

Краљ Александар Обреновић_____________________________________________ 



Припремна питања за такмичење из историје- 8. разред 

 

 
n a s t a v n i k d a m i r . w o r d p r e s s . c o m  

 
5 

63. Објасни појмове! 

Идеологија________________________________________________________________________ 
Канцелар_________________________________________________________________________ 

Алијанса__________________________________________________________________________ 

Антанта___________________________________________________________________________ 

Асимилација_______________________________________________________________________ 
64. Ко је био нарочито заинтересован за поделу ''болесника на Босфору'' у Европи и њихови циљеви! 

___________________________________________________________________________ 

65. Попуни табелу! 

  ''Панард-Лавасор'' 

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

 Рентгенски зраци  

  Џозеф Џон Томсон 

1901.   

  Браћа Лимијер 

 Ваздушни брод  

 ''Модел Т''  

  Исак Сингер 

66. 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. 
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 отцепљени 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___________________________________________________________________________ 

 

76. Наведене колоније разврстајте по државама које су их држале: 
Египат, Алжир, Судан, Либија, Индија, Еритреја, Тунис, Вијетнам 

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА  

ФРАНЦУСКА  

ИТАЛИЈА  
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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___________________________. 

80. 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 ______________ 

81. Крајем XIX и почетком XX века неколико држава су биле колонијални ривали на афричком 

континенту. Наброј те државе: 

а)__________________________   б)______________________  в)_________________________                                                        
г)_________________________________ д) ________________________________  

82. 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?  

_______________________  _________________________ 
83. Које територије је Србија ослободила после Балканских ратова? 

_____________________ _____________________ _______________________ 

84. Допуни реченице. 
Краљ Милан је абдицирао _____________ године у корист малолетног сина 

______________________________________________. Уместо њега владало Намесништво на челу са 

првим намесником _______________________________________. 

85. Тимочка буна избила је 1883. године у источној Србији.    Одговори: 
а) Која су два разлога избијања буне? ______________________________________________ и  

___________________________________________________. 

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

86. 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? _________________________________ 

87. У време док је Црном Гором владао кнез и краљ Никола I Петровић (1860 -1918.г.), у Србији  

су се сменила четири владара. Наведи их редом, како су се смењивали: 

а) ______________________________________    б) ______________________________________ 
в) ______________________________________    г) ______________________________________ 

88. 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?    
_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

89. Наведи државе са којима се Србија граничила уочи Првог балканског рата. 
_____________________ , _______________________ , _______________________ , _____________________ 

90. 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. 
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91. До пунолетства краља Александра Обреновића, Србијом је владало Намесништво (1889-1893). 

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

92. 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: 
___________________________________________________________ 

93. 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 ? __________________ 

г) За које се територије Србија проширила?____________________________________________ 

94. На линијама испиши имена округа које је Србија добила након Берлинског конгреса. 

__________________ __________________ __________________ __________________ 

95. Пажљиво погледај историјску карту Балкана после Балканских ратова 1913. године. 

Територије на карти су обележене редним бројевима. Поред редног броја на линијама напиши које су то 
територије и којој држави су припале (на првој линији напиши име државе). 

1) ______________-___________________________ 2) ______________-___________________________ 

3) ______________-___________________________ 4) ______________-___________________________ 
5) ______________-___________________________ 6) ______________-___________________________ 
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96. 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) ?  

                                                                    
____________________________________________ 

 

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

Светозар Милетић _____________________________________________ 
Саво Бјелановић _____________________________________________ 

Јован Ристић _____________________________________________ 

Милутин Гарашанин _____________________________________________ 
Милован Ђ. Милићевић _____________________________________________ 

Михаило Полит- Десанчић _____________________________________________ 

Милан Пироћанац _____________________________________________ 

 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ (1914-1918) 

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

Италија, Турска, Румунија, Бугарска. 

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

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

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

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

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

2. Наведени догађаји се односе на Србију у Првом светском рату 1914.године. Одговори на следећа 

питања 

а) Ко је био врховни командант српске војске ? ___________________________________ 

б) Ко је био Начелник штаба врховне команде српске војске ? _____________________________ 

в) Ко је био командант Друге армије ? _________________________________________________ 

3. Одговори на питања: 

а) Ко је био управник Босне и Херцеговине од 1882-1903.? _________________________ 

б) Који песник је аутор чувене „Плаве гробнице“? _________________________________ 
в) Који државници су чинили тзв „Велику четворку“ на конференцији мира у Версају? 

___________________________________________________________________________ 

г) Ко су биле вође Топличког устанка ? _________________________________________ 

4. Поред имена владара напиши називе ратова који су се догодили за време њихове владавине.  

а) Милан Обреновић ______________________________________ 

б) Петар I Карађорђевић ______________________________________ 

в) Петар II Карађорђевић ______________________________________ 

5. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на постављена питања.  
„Пошто Српска Краљевска Влада није дала повољан одговор на ноту... , Царска Краљевска влада је 

принуђена да се сама побрине за заштиту својих права и интереса и да у овоме циљу прибегне сили 
оружја. ...те се сматра од овог тренутка у рату са Србијом. 

а) Која држава објављује рат Србији? ______________________________________ 

б) Када је објављен рат? (датум и година) ______________________________________ 
в) Ко је тада био краљ Србије? ______________________________________ 

г) Који догађај је био повод за објаву рата? ______________________________________ 

3. 

1. 2. 4. 
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6. На основу текста, напиши о којој личности је реч:  

...“ Његове речи војницима о Србима биле су, да су Срби опасан, жилав и храбар непријатељ,да су народ 
који воли слободу и своју отаџбину.После освајања Београда, на Топчидеру је подигао гробницу палим 

српским војницима, на којој пише и на немачком и на српском језику:“Овде почивају српски јунаци“...“  

__________________________________________________________________ 

...“ за време његове владе, у Србији су донети слободоумни закони о штампи, судовима, политичким 
удружењима, почела је градња пруге Београд-Ниш и уведена стајаћа војска, са краљем се разишао јер је 

био против Тајне конвенције..“ 

_____________________________________________________________________ 
...“ политичар, дипломата, историчар, председник СКА, као министар просвете, извршио реформу и 

гимназију поделио на језички и друштвени смер, био посланик у Цариграду, Петрограду, Паризу...“ 

________________________________________ 
...“ оснивач Српске социјалдемократске партије, организатор Конференције балканских социјалистичких 

партија 1910.године, погинуо у Првом светском 

рату..“______________________________________________ 

...“ написао је чувени Туциндански чланак, оснивач Српске народне слободоумне странке и написао њен 
Бечкеречки програм, због своје политичке борбе, више пута је хапшен и затваран...“ 

________________________________________________ 

„Истакао се у борбама у Северној Африци и касније у Италији. Пошто се сумњало да је он један од 
организатора атентата на Хитлера извршио је самоубиство.“ 

_________________________________________ 

7. 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 ? _________________________________ 

8. 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) ?_______________________ 

9. 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?_______________________ 

10. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

„...Влада Краљевине сматра као свој најглавнији и у овим судобоносним тренуцима једини задатак да 
обезбеди успешан 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._____________________________________________ 
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11. 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? _______________________________________ 

12. Поред наведених догађаја из Првог светског рата, напиши тачне датуме: 

Сарајевски атентат___________________ 
А-У ултиматум српској влади______________ 

А-У објава рата Србији___________________ 

Почетак Макензенове офанзиве____________ 
Унапређење Степе Степановића у чин војводе______________________ 

13. 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? _______________________________________ 

14. Поред наведених догађаја из Првог светског рата, напиши тачне датуме: 

Мојковачка битка__________________   Пробој Солунског фронта___________ 

Почетак Колубарске битке______________  Топлички устанак____________________ 
Солунски процес и извршење казне___________________ 

15. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 

На Мировној конференцији у Паризу 1919. године основана је мировна организација 
_________________________ 

са задатком да очува мир, колективну безбедност и независност његових чланица. Октобра 

____________ године напустила га је ( која држава?) ___________________________ што је означило 

крај међународног поретка створеног после Првог светског рата. 

16. Одговори:   

а) Између кога је склопљен тајни уговор у Лондону 1915. 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? 
_____________ 

д) Који се српски одред посебно истакао при освајању Кајмакчалана, врха Ниџе, и како се звао 

командант, који је утим борбама погинуо? ________________________________________________ 

 

17. Пажљиво погледај историјску карту и одговори на 

питања:                                                   а) Поред редног броја на 

линијама напиши ко је окупирао те делове у Србији: 
1._________________  2.________________ 

б) У време ког рата је Србија подељена на окупационе области ? 

___________________________________________ 

 
 в) Који српски владар је тада вршио краљевску власт? 

 (титула , име и презиме)  

                                                         
____________________________________________ 
 

2. 

1. 



Припремна питања за такмичење из историје- 8. разред 

 

 
n a s t a v n i k d a m i r . w o r d p r e s s . c o m  

 
11 

18. Пажљиво погледај историјску карту и 

одговори на питања. 
 

 

а) Када су вођене операције приказане на карти 

(година)? ___________________________________ 
 

б) У време ког рата се то дешавало? 

______________________________________ 
 

в) Који српски владар је тада вршио краљевску 

власт (титула, име и презиме)? 
______________________________________ 

 

г) Које државе су тада напале Србију? 

______________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

19. Пажљиво погледај историјску карту Балкана после Првог светског рата. 
Територије на карти су обележене редним 

бројевима. Поред редног броја на линијама напиши 
називе  територија које су припојене Краљевини 

СХС и Краљевини Румунији. 

 

1) ___________________________  
 

2) ___________________________ 

 
3) ___________________________  

 

4) ___________________________ 
 

5) ___________________________  

 

6) ___________________________ 
 

 

 
 

 

 

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

б) За који историјски догађај је везана ? ___________________________ 
в) Када се тај догађај догодио (датум и година) ?_______________________  

г) Којој организацији је припадао ? __________________________ 

д) Која организација је помагала његову организацију? ______________________________ 

 
 



Припремна питања за такмичење из историје- 8. разред 

 

 
n a s t a v n i k d a m i r . w o r d p r e s s . c o m  

 
12 

МЕЂУРАТНИ ПЕРИОД (1918-1939) 
1. Одговори. 

Када је краљевска влада издала Обзнану (датум)? _________________________________ 

Ко је био тада председник Министарског Савета? ____________________________________ 

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

_____  Видовдански устав 

_____  Октроисани устав 
_____  Атентат у Марсеју 

_____  Стојадиновић постаје председник владе 

_____  Стварање бановине Хрватске 

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. Поред назива странке упиши име и презиме лидера: 

а) Словенска људска странка ________________________________________ 

б) Југословенска муслиманска организација ___________________________ 
в) Демократска странка _____________________________________________ 

г) Самостална демократска странка __________________________________ 

д) Хрватска републиканска сељачка странка ____________________________ 
ђ) Југословенска национална странка __________________________________ 

 

5. 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. _________________________________________________________ 

6. 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). 

7. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје: (1 за најстарији догађај): 
_____  Црна Гора постала краљевина 
_____  Уведено обавезно основно образовање у Србији 

_____  Велеиздајнички процес против Срба у Загребу 

_____  14 тачака Вудро Вилсона 
_____  Брусиловљева офанзива 

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

Милан Стојадиновић _____________________________________________ 

Милан Грол _____________________________________________ 
Стјепан Радић _____________________________________________ 

Јосип Броз Тито _____________________________________________ 

Љубомир Давидовић _____________________________________________ 
Антон Корошец _____________________________________________ 

9. 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- _________________________________________________  

10. Од наведених  личности на линијама испиши  писце.   

а) Џејмс Џојс  б) Василиј Кандински в) Жорж Ламетр  г) Алберт Ками д) Ерих Марија Ремарк 

______________________, __________________________, ______________________________ 

Од наведених  личности на линијама испиши  писце     

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

______________________, ______________________, ______________________ 
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11. 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. 
_________ Видовдански устав 

_________ Приступање Југославије Тројном пакту 

_________ Оснивање Бановине Хрватске 

  _________ Милан Стојадиновић постаје председник владе 

12. Наведене су нове државе у Европи, настале после Великог рата. 

На линији поред бившег Царства, допиши име нове државе или области које су некада припадале том 

царству: Финска, Летонија, Литванија, Естонија,Пољска, Молдавија, Румунија, Трансилванија, јужни 
Тирол, Истра, Кварнер, Словенија, Хрватска, Далмација , Босна и Херцеговина, јужна Угарска, 

Чехословачка. 

Руско царство 

 

 

Аустро-Угарска монархија 

 

 

Османско царство  

Немачко царство  

13. 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 _______________________ 

 

14. Шпански грађански рат је почео _____ године, када се против владе Народног фронта побунио вођа 
шпанских фашиста, генерал _____________. Рат се завршио _____ године победом:  

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

Потписали су га министри спољних послова: 1._____________________ и 2._______________________. 
 

15. 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_________________________________. 
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16. 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 _________________________________. 

17. 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? _______________________________________ 

18. Заокружи слово Т aко је тврдња тачна, а слово 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 

г)  Сергеј Ејзенштајн је чувени руски редитељ       Т Н 
д) Споразум о приступању Југославије Тројном пакту је потписан је у Берлину   Т      Н 

ђ) У тренутку проглашења Краљевине СХС, Загреб је био град са највише становника  Т      Н  

е) Краљевина СХС променила је  име у Краљевина Југославија 1929. године   Т      Н                                                                       
ж) Први бан Бановине Хрватске био је Иван Шубашић      Т      Н 

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

и) Председник владе  у јануару 1929. постао је генерал Петар Живковић   Т      Н 
ј) Рад Комунистичке партије Југославије  суспендован је Обзнаном    Т      Н 

к) Председник првог  југословенског парламента био је Стојан Протић    Т      Н 

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

љ) Краљевина СХС подељена је на 33 области 1922. године      Т      Н 
м) Демонстрације против Конкордата одржане су 1938. године      Т      Н 

 н) Првом армијом у Церској бици командовао је Степа Степановић    Т      Н 

19. Поред имена монархија несталих после Великог рата напиши имена њихових последњих 

владара: 

а) Немачка - ______________________________     

б) Аустроугарска - ______________________________  
б) Русија - _______________________________ 

20. Одговори на питања: 

а) Када је вођен рат између Италије и Етиопије? ___________________________________________ 

б) Ко је победио на председничким изборима у САД 1932.год.? ______________________________________ 
в) Ко је постао вођа совјетске државе после Лењинове смрти? _______________________________________ 

г) Ко су потписници Минхенског споразума у име Велике Британије и Француске? 

_____________________________________ ___________________________________________ 

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

1933.   ____откриће пеницилина 

1929.   ____Аншлус Аустрије 

1938.   ____Минхенски пуч 
1923.   ____Немачка напушта Друштво народа 

1928.   ____слом берзе у Њујорку 

22. Наведене личности сврстај у одговарајућс колоне: 
Пабло Пикасо, Сава Шумановић, Ернест Хемингвеј, Исидора Секулић, Салвадор Дали, Михаил Шолохов 

а) сликари     б) писци 

_______________________________ _______________________________ 
_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 
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23. На линију упиши појам чије значење је дато: 

а) ________________________________________- већина у руском револуционарном покрету 
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 

24. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 
Краљ Александар Карађорђевић убијен је у _________________ (име града) 1934.године. Пошто је 

престолонаследник _________________ (име) био малолетан формирано је _______________________ (орган 

власти) на челу са_________________________. (титула и име) 

25. Пажљиво погледај историјску карту Краљевине Југославије.   

       Територије на карти  су обележене редним бројевима. Поред редног броја на линијама напиши називе 

бановина.                                                                                                                                                         

 
   1) ___________________________________    2) ___________________________________   

   3) ___________________________________    4) ___________________________________   

   5) ___________________________________    6) ___________________________________ 

 

 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ  
1. Упиши датуме. 

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

2. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, односно Југославија је у периоду 1918-1945. била монархија. 

Наведи по хронолошком редоследу њене краљеве и године њихове владавине:  

Краљ                                                                               године владавине 
а) ______________________________________________ ,    ___________ - ___________, 

б) ______________________________________________,     ___________ - ___________,  

в) ______________________________________________,    ___________ - ___________ 

3. Најкраће одговори ко су били актери догађаја уочи и за време II светског рата: 

а) Милан Недић____________________________________________________ 

б) Алојзије Степинац_______________________________________________ 

в) Димитрије Љотић________________________________________________ 
г) Влатко Мачек___________________________________________________ 

д) Слободан Јовановић______________________________________________ 

4. Заокружи слово Т aко је тврдња тачна, а слово Н ако је нетачна. 
Друго заседање АВНОЈ-а одржано је у Јајцу 1943. године   Т      Н 

Београд је ослобођен 20. октобра 1944. године     Т      Н 
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5. 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?____________________________________________ 

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

Држава      Државом влада                                                                Титула 

САД  Председник 

 Хирохито  

 Виторио Емануело  

Југославија  Краљ 

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

Битке Фронтови Рат 

Церска битка   

Курска битка   

Ел Аламејн   

Марна   

Стаљинградска битка   

Кајмакчаланска битка   

Колубарска битка   

Битка за Верден   

8. 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 

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 

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

испред објашњења 

Марксизам                          ______ тежња екстремним променама у политици  

Радикализам                       ______  противљење масовном учешћу народа у политици 
Конзервативизам               ______ толеранција сваке врсте 

Либерализам                       ______ истиче се значај расе и припадност целинама            

Империјализам                   ______ „материјални услови су покретачи историје“ 

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 

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

Хитлерових савезника. Попуни табелу тачним подацима који недостају.   

држава територија 

Бугарска  

НДХ  
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10. 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 ? _____________________ 

д) Ко је преузео власт у Француској  после ослобођења од Немачке ? _________________________ 

ђ) Ко је командовао немачком авијацијом? _______________________________________ 

е) Где је извршено прво искрцавање савезника у Европи? __________________________ 
ж) Који амерички председник је издао наредбу да се баце атомске бомбе на Јапан? 

 ___________________________________ 

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

и) Где је одржан највећи судски процес нацистичким вођама  ? ____________________________ 

ј) Ко је командовао немачким трупама у Северној Африци? _____________________________ 

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

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

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

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

њ) Где  је Јапан потписао капитулацију? _________________________________ 

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

Наведи називе тих логора:____________________ ____________________ ___________________ 
п) Где је одржана последња конференција „Велике тројице“? _________________________ 

р) Када је почео Други светски рат? (датум и година) _________________________ 

11. 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,______________________,______________________________. 

12. 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!______________________________________ 

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 ? _______________________ 

ђ) Када је проглашена НДХ (датум и година) ? ______________________________ 

е) Ко је постао усташки поглавник  ? _______________________________________________________ 

ж) Ко је проглашење НДХ видео као „давно жељени сан“ и „најзначајнији догађај у животу  
     хрватског народа“  ? ___________________________________________  

з) За које народе није било места у НДХ ? _______________  ________________  _________________ 

и) У ком концентрационом  логору у НДХ је страдало највише људи  ? _______________________ 
ј) Када је завршен рат у Југославији (пун датум) _________________________________ 

к) Који познати хрватски политичар је позвао грађане на признавање усташке власти након проглашења 

НДХ? ______________________________________ 

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

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

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

- _____________________________, _______________________________ 

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

_____________________________ и _______________________________ 
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њ) Где и када је одржан Светосавски конгрес? ______________________________________________ 

о) Где су се водиле борбе између Немаца и партизана током 1942. године ? 
_____________________________________________________________________ 

п) Када је одржана скупштина АВНОЈ-а у Јајцу? (тачан и пун датум) __________________________ 

р) Наведи тачан назив партизанске владе.___________________________________________________ 

с) Ко је био председник прве партизанске владе? ____________________________________________ 
т) Какав је орган био АВНОЈ? ______________________________________________________________ 

ћ) Градови у којима је Немачка казнена експедиција  1941.године  извршила најмасовнија стрељања 

цивила у Србији. ______________________, __________________________ 
ч) Које територије је обухватала НДХ?  

_____________________________________________________________________ 

џ) Када је Краљевина Југославија потписала капитулацију? (година и датум) ________________ 

13. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 

а) 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_______________________. 

б) Независна држава Хрватска проглашена је _______________ (датум и година) и на њеном челу налазио 

се поглавник _________________________. (име и презиме) 
в) 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 ______________________________________.  
г) Равногорски покрет се о послератном уређењу Југославије изјаснио на ___________________ конгресу 

одржаном ____________. године у селу _______________. 

д) Генерал Драгољуб Михаиловић ухапшен је _______________ године у __________________________. 
(име области) 

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

одржана _________.године. 
е) 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. 

ж) 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. 

и) Краљ Петар I Карађорђевић пренео  је краљевска овлашћења _________. године на  престолонаследника  

________________ (име) који је тако постао ________________. (назив титуле) 
ј) Указом краља Петра II Драгољуб Михаиловић постављен је за министра _________________________ 

(назив ресора у влади) у влади ______________________________________. (име премијера) 

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

к) Први састанак Драгољуба Михаиловића и Јосипа Броза Тита догодио се __________________ (месец и 
година)у ______________________. 

л) Савезничко искрцавање у Нормандију познатије и као операција _____________________ догодило се 

________________. (датум и година) Операцијом је командовао амерички генерал ______________________ 
(презиме) 

14. 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 ______________________ 

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

Краљевине Србије                        

а) Слободан Јовановић      в) Јован Авакумовић             д) Чедомиљ Мијатовић 
б) Милутин Гарашанин     г) Владан Ђорђевић               ђ) Стојан Протић 
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16. 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 

17. Поред имена ратних операција упиши годину: 

инвазија на Сицилију- _________________ 
евакуација из Денкерка -  __________________ 

потписивање Атлантске повеље -  __________________ 

ослобађење Аушвица -  _____________________ 
битка за Британију- _________________ 

битка за Мидвеј -  __________________ 

десант код Арнхема -  __________________ 
десант на Крит -  __________________ 

битка за Москву -  __________________ 

битка код Курска -  __________________ 

Стаљинградска битка -  __________________ 
напад на Пољску -  __________________ 

напад на Перл Харбур -  __________________ 

напад на Француску -  _____________________ 

18. 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) ?__________________________ 

 

19. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на постављена питања.   
„Војни пуч у Југославији изменио је политичку ситуацију на Балкану. Југославију треба сматрати 
непријатељем и у случају да ускоро да изјаву лојалности, па је стога треба разбити што је могуће пре.  

... Покушаћемо да придобијемо Мађарску и Бугарску за учесвовоање у операцијама, остављајући им 

могућност враћања Бачке и Македоније. Политичким обећањеима Хрватској биће проширена 
унутрашњополитичка затегнутост у Југославији...“ 

а) Како се назива историјски документ из кога је овај одломак? ___________________________________ 

б) Ко је предводио војни пуч у Југославији? ______________________________________ 
в) Када се то догодило (датум и година)? ______________________________________ 

г) Ко је издао наредбе из овог документа (име и презиме)? ______________________________________ 

 

20. Пажљиво причитај историјски извор 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) Када се догодио војни пуч који се спомиње у тексту? ____________________________________ 

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

е) Када је завршен Априлски рат (пун датум)? ___________________________________________ 
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21. 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.________________________________________ 

22. 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. __________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 
 

23. Напиши пун назив скраћеница. 

НОПОЈ-__________________________________________________________________________________ 
ЈВуО-__________________________________________________________________________________ 

АВНОЈ-__________________________________________________________________________________ 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1

. 

2 

3

. 

4

. 

5

. 
6

. 
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ЦНК-__________________________________________________________________________________ 

КПЈ-__________________________________________________________________________________ 
НОВЈ-__________________________________________________________________________________ 

НКОЈ-__________________________________________________________________________________ 

24. Одговори на питања. 

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

Устанак у Белој Цркви код Крупња био је________________________ 

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? 

______________________________________________________________ 

 

25. 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? ___________________________ 

 

26. 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 ? _______________________ 

 

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

б) Који покрет је предводио за време Другог светског рата ?     
____________________________________________________________ 

в) Која политичка партија је организовала тај покрет? _______________________ 

 

28. 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. 

_______________________________________________________________________ 

 

http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=JCmZP-n-Sr8fVM&tbnid=N2YwXENsuLL95M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://forum.krstarica.com/showthread.php/284957-Dragoljub-Dra%C5%BEa-Mihailovi%C4%87&ei=MNtlUejkOo-f7Abl4IGgCA&psig=AFQjCNHWdsPjetIJ4rwi8TGG-TvRGZ0mow&ust=1365716145029677
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29. 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)? 

_________________________         

_________________________       
_________________________ 

 

 

30. 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 ? 

__________________________________ 

 

31. Пажљиво погледај фотографију и одговори на 

питања: 

а) Који историјски догађај је приказан на слици? 

_____________________________________________ 

б) Наведи године овог догађаја. 
____________________________________ 

 

32. Попуни правилно табелу. 

Место Датум Учесници Тема 

Вашингтон    

   ратни циљ - безусловна 
предаја Немачке 

 новембар 1943.   

Јалта, Крим    

   Повеља ОУН 

 17. јул-2. август 1945.   
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ПОСЛЕРАТНИ ПЕРИОД 

 
1. Бројевима од 1 до 5 хронолошки поређај настанак : 

____  Краљевина Југославије                                      

____  Држава Словенаца, Хрвата и Срба    
____  Федеративна Народна Република Југославија    

____  Бановина Хрватска                                        

____  Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 

 

2. 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? __________________________ 

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

несврстанe. Које су европске државе тада биле неутралне? 

___________________________, ___________________________, ___________________________,   
_________________________________, ________________________________.  

4. Од наведених личности на линијама испиши фудбалере! 

Владимир Беара, Фрањо Михалић, Љубодраг Симоновић, Велибор Васовић, Милан Галић 
_________________________,___________________________,__________________________  

5. 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 

6. 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   

7. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје (1 за најстарији):  
______ Распад СССР 

______ Корејски рат 

______ Совјетска окупација Чехословачке 
______ Резолуција Информбироа 

______ Лансирање „Спутњика“ 

8. Поред године упиши званичан назив југословенске државе! 
а) 1918.-______________________________________________ 

б) 1930.-______________________________________________ 

в) 1948.-______________________________________________ 

г) 1969.-______________________________________________ 

9. Поред године упиши званичан назив државе у којој се Србија тада налазила. 

1921._________________________________________________________________ 

1930._________________________________________________________________ 
1948._________________________________________________________________ 

1969._________________________________________________________________ 

2004._________________________________________________________________ 

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

Догађај председник 

Изградња Берлинског зида  

Друштво народа  

Кубанска криза  
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11. Попуни табелу са именима личности које су се тада налазиле на челу СССР. 

Догађај Председник 

1922.  

1932.  

1962.  

1986.  

12. 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 )                                       

             

13. 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  

14. 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 

ђ) Последњи лидер СССР био је Леонид Брежњев      Т      Н 
е) Монархија је у Југославији укинута 1945. године      Т      Н                                                                       

ж) Аутомобил „југо“, произведен у Крагујевцу, извозио се у САД    Т      Н 

з) Промењен је назив државе у СФРЈ новим уставом из 1974. године    Т      Н 
и) Кошаркашка репрезентација Југославије освојила је олимпијско злато у Москви 1980.  Т      Н 

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

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

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

15. 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________________________________ 

16. Одговори на питања. 
а) У којем нацистичком концентрационом логору је страдало највише људи? _________________. 

б) У којој држави се тај логор налазио?     _________________. 

в) Како се зове најмлађи председник САД? ___________________________________________, 
г) Када је изабран за председника?__________________________________________________, 

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

ђ) Први вештачки сателит у свемиру? _____________________________ 
е) Први југословенски филм награђен Оскаром? __________________________ 
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17. Поред имена догађаја упиши годину:                                                                                        

Совјетска интервенција у Мађарској  _________________ 
Мисија „Аполо 11“  __________________ 

Настанак Европске економске заједнице  __________________ 

Совјетска окупација Чехословачке  _____________________   

Настанак Европске уније -  __________________  
Проглашење Савезне републике Немачке-__________ 

Уједињење Северног и Јужног Вијетнама-__________ 

Градња Берлинског зида-__________ 
ФК Црвена Звезда постала првак Европе-__________  

Резолуција Информбироа- _______________  

Оснивање Европске економске заједнице-____________ 
Студентске демонстрације у Београду -____________  

Први човек у космосу -____________ 

Срушен Берлински зид-____________  

Први вишестраначки и председнички избори у Србији -_____________ 
  Кубанска криза -  _____________________ 

Први југословенски нобеловац за књижевност? _________________________ 

18. 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 ?  

______________________________________________________________ 

19. Наведени догађаји се односе на послератну Југославију. Одговори на питања. 

Када су нормализовани односи између ФНРЈ и СССР? ______________________ 

Ко је био на челу СССР када су односи нормализовани? ___________________________ 
Ко су творци покрета нестврстаних? _________________, _________________, _________________ 

Где је одржан први самит несврстаних? _________________________________ 

20. Наведени догађаји се односе на послератну Југославију. Одговори на питања. 
а) Које године је одржан Четврти Брионски пленум?     _________________. 

б) Ко је тада разрешен свих државних функција? _________________________. 

в) Ко су творци покрета нестврстаних? _________________, _________________, _________________ 

г) Који високи државни функционер је искључен из партије 1954. год.?   __________________________ 
г) Када је дошло до других великих демонстарација Албанаца (година) ? _____________________  

21. 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 потписници Београдске декларације? __________________________________________________ 

22. Одговори. 

Које државе у добиле независност након Другог светског рата?    

1947.________________________________ 1948.________________________________ 
 1962. ________________, ________________ и ________________. 

23. Испод фотографије напиши име личности и државе чији је био вођа. 

                                               
______________         ________________          ______________            _______________      
(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 )   
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24. 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)

 

25. Одговори на питања:                                                                                                                     

а) Коју међународну организацију су наследиле Уједињене нације ? 

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

в) Које су две организације претходиле стварању Европске уније?  

___________________________________ и ___________________________________ 
г) Колико чланица данас има Европска унија? _______________________ 

д) Која валута се користи у земљама Европске уније? _______________________ 

ђ) Потписивањем ког споразума је настала Европска унија? _______________________ 

е) Која два војна савеза су обележила епоху хладног рата? __________________________ 
ж) Где се налази седиште Уједињених нација (име града) ?______________________ 

з) Које државе имају право вета у Савету безбедности УН ? ________________   ________________ 

______________________    _____________________       ____________________  
и) Ко је био први човек на Месецу ? __________________________________________________ 

ј) Ко је био први човек у свемиру ? _______________________________________ 

к) Доба звучног филма почиње са снимањем филма _________________________________________ 
л) Годишња награда за најзначајнија филмска достигнућа је _______________________________. 

љ) Најстарији филмски фестивал одржава се у ___________________. 

26. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај председнике влада.  

______Драгиша Цветковић 
______Слободан Јовановић 

______Јосип Броз Тито 

______Милан Стојадиновић 
______Зоран Ђинђић 

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

______распад Југославије 
______Совјетска окупација Мађарске 

______пад Берлинског зида 

______хапшење генерала Михаиловића 

 ______Вијетнамски рат 

28. Наведи године оснивања. 

НАТО пакт______________  

Варшавски пакт______________  
Европска економска заједница______________ 

Савет Европе _________ 

Споразум у Мастрихту ___________ 

Долазак Фидела Кастра на власт_____________ 

29. Поред назива филма упишите његовог редитеља: 

Три-__________________________________________________________ 

Козара-_______________________________________________________ 
Зимовање у Јакобсфелду-________________________________________ 

Отац на службеном путу-________________________________________ 

Скупљачи перја-_______________________________________________ 
Марш на Дрину-_______________________________________________ 
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30. Одговори на питања: 

а) Који историјски догађај приказује фотографија?                                                                                       
____________________________________ 

б) Када се догађај догодио (година) ?  

__________________________________  

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

31. Година 1961. је веома значајна по питању југословенске културе. Наведите два важна догађаја: 
1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

32. Најзначајније награде на најстаријем филмском фестивалу у _______ освојила су два југословенска 
филма  и то: 

_______________________________________, године __________ и 

_______________________________________, године __________. 

33. Свемирска трка је отпочела ______ године када су Совјети у земљину орбиту лансирали први 
____________ по имену ______________. Настављена је првим летом човека-

___________________________________ у Земљину орбиту, а амерички космонаут 

_________________________ био је први човек на ;есецу _________године. 
34. НАТО пакт је основан_______ године, а основале су га следеће државе: __________________, 

_____________________,_______________________,__________________,____________________, 

_____________________,_______________________,__________________,____________________, 
_____________________,_______________________,__________________. Насупрот њему ________ 

године основан је ____________________________ кога су чинили: _____________________, 

_______________________,__________________,____________________,_____________________,______

_________________,__________________,____________________. Седиште НАТО пакта је у 
_______________________, а седиште овог другог било је у ______________________. 

35. Џон Кенеди је вршио више функција. Које су то функције наведи хронолошким редом! 

______________________________________________________________________________. 
36. Амерички председник_________________________ био је иницијатор стварања Друштва народа, а један 

други је иницирао стварање ОУН-а. Ко је то био и у ком документу је то предвиђено? 

______________________________________________________________________________________ 
37. Споразумом у __________________августа 1945. Савезници су основали ратни војни суд. Фашистичким 

вођама се судило у два одвојена процеса: 

_______________________________________и_______________________________________. 

38. Оснивачка седница ОУН је одржана у __________________________ од _______до_______1945. 
Усвојену Повељу потписало је _____ држава која је ступила на снагу _______________.(пун датум). ОУН 

почивају на принципима:_____________________________________________, а циљеви  ОУН-а били 

су:_______________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________. 

39. Основни органи ОУН-а су:___________________,_______________________,____________________, 
___________________,_______________________,____________________,  

40. Поред догађаја упиши годину/-е када се догодио. 

Независност Индије:___________   
Рат Француске и Вијетнама:________-________ 

Рат Француске и Алжира:________-________  

Берлински зид:_________-_________. 
Кубанска криза:_________    

Окупација Западног Берлина:________-________. 

Стварање Западне Немачке:___________.  
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Долазак Кастра на чело Кубе:_______. 

Крај америчко-вијетнамског рата:_________.  
41. Којим датумом и догађајем је отпочела Блискоисточна криза? 

________________________________________________________________________________. На том 

простору је у неколико наврата вођен рат:__________,__________, __________,__________. 

42. На простору Вијетнама кога је ослободио Хо Ши Мин основано је неколико независних држава:  
_____________________,_______________________,__________________,____________________. 

43. Где и када је Винстон Черчил позвао на ''крсташки рат'' против комунизма? 

_________________________________________. 
44. Шта означава ''Труманова доктрина''?__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

45. ЕЕЗ су основале:_______________________,_____________________,____________________, 
______________________,_____________________. Она је уговором у ________________ године _______ 

прерасла у ___________________________. 

46. Ко, где и када је потписао споразум о ограничењу нуклеарног наоружања? 

________________________________________________________________. 
47. Како се назива план реформи у СССР и ко га је прокламовао? 

________________________________________________________. 

48. Прву либералну реформу у земљама источног лагера спроводио је _____________ који је у 
________________збацио _________________. Совјети су ту побуну угушили у крви. 

49. Систем у Пољској је почео да пропада _______ године, а центар побуне је био град ___________ где је 

основан покрет ___________________. Тај покрет је победио на првим слободним изборима у Источној 

Европи _______године, а његов вођа __________________ је _______године постао председник Пољске. 
50. Подвуците реформаторе у Источној Европи! 

Ерих Хонекер, Вацлав Хавел, Лех Валенса, Николае Чаушеску, Тодор Живков, Маћаш Ракоши, Имре 

Нађ. 
51. Хладни рат је завршен ________________________________________ и проглашењем 

независности:____________________________,____________________и________________________. 

52. Који су циљеви Савета Европе:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________.  

53. На челу привремене владе од  7.марта 1945.год.. био је ____________________________.Он је вршио 

дужност ____________________________.  ____________________________је био потпредседник владе,а 

____________________________министер спољних послова.Рад привремене владе је био одређен  
одлукама које је донело -____________________________. 

54. Зашто је дошло до Кубанске кризе и кад? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
55. Наведи чланице Варшавског уговора?  ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

56. Наведи чланице НАТО пакта?  _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

57. Велика Британија је 1947 признала независност својих колонија_______________, ____________ 

_____________________ _____________________________. 

58. Шта је то САМОУПРАВЉАЊЕ ,које је уведено у Југославији од 27.јуна 1950.? ________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

59. Ко је обновио прве модерне  античке Олимпијске игре?____________________________ 
60. Шта је то МАСПОК? ___________ _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
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61. 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?  

_______________________  _________________________  
62. 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 
63. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.  

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        
64. 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                                                                                                                                          

65. 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   

66. 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? 

_____________________________________________________________________________________________ 
67. 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? 
_________________________________________________ 

68. 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 )   
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69. Одговори на питања. 

Доба звучног филма почиње са снимањем филма _________________________________________ 
Годишња награда за најзначајнија филмска достигнућа је _______________________________. 

Најстарији филмски фестивал одржава се у ___________________. 

70. 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_____________________________________________

                                           
 

71. ПОРЕД ДОГАЂАЈА УПИШИ ГОДИНУ! 

Србија постаје Краљевина__________ ; Пловдивски преврат________ 

Независност Бугарске____________ ; Независност Румуније________ 
Албанска лига__________ ; Анексија БиХ ________ 

Независност Албаније_________ ; Аустро-Угарска Нагодба ________ 

Трећа француска република________  

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

в) Русија - _______________________________  г) САД - ______________________________ 

73. 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? 

_____________________________________ ___________________________________________ 

74. 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 

75. 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 

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

__________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________ 
78. Владавина Петра Карађорђевића обележена је значајним историјским догађајима. Поред године 

упиши догађај који је значајан за српску историју: 

1906.-________________________________________________________________________ 
1908.-________________________________________________________________________ 

1912.-________________________________________________________________________ 

79. Владавина Милана Обреновића обележена је значајним историјским догађајима. Поред године 

упиши догађај који је значајан за српску историју: 
1881.-________________________________________________________________________ 

1883.-________________________________________________________________________ 

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

_______________________________-_______________________________________________ 

_______________________________-_______________________________________________ 
_______________________________-_______________________________________________ 

_______________________________-_______________________________________________ 
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СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1914–1918. ГОДИНЕ 

(Припремна питања на основу радног материјала за Државно такмичење) 
1. Поред наведених догађаја из Првог светског рата, напиши тачне датуме (где их има): 
А-У ултиматум српској влади___________________________________ 

А-У објава рата Србији________________________________________ 

Почетак операција А-У балканске војске__________________________ 

Почетак Церске битке, код Текериша_______________________________ 
Почетак Дринске битке_________________________________________ 

Почетак Колубарске битке________________________________________ 

Битка на Мачковом камену ____________________________________________________ 
Мојковачка битка___________________________________________ 

Солунски процес и извршење казне____________________________________ 

Велика офанзива Немачке, Аустро-Угарске и Бугарске против Србије_____________________________ 

Топлички устанак_____________________________ 
Пробој Солунског фронта_____________________________ 

Проглашење Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца_____________________________ 

2. У три колоне су наведене битке, време битака и имена српских војсковођа. Повежите битку са 

временом и војсковођом. Затим одговоре упишите на линијама испод.  

Церска битка     септембар 1914.   Живојин Мишић 

Битка на Мачковом камену   децембар 1914.    Степа Степановић 
Колубарска битка    август 1914.    Петар Бојовић 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

3. Хронолошки поређај објаве рата Немачке према: Белгији, Француској и Русији. 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

4. Одговори на питања у вези са Првим светским ратом. 
Узроци рата били су: _____________________________________________________________________. 

Повод рата је био _____________________________________________________________________. Време 

трајања рата: ____________________-____________________ (пуни датуми) 
Зараћене стране: ____________________ коју су чиниле _____________, _____________ и_____________ уз 

подршку_____________, _____________ , _____________, _____________ ,  _____________, _____________ 

и_____________ против ____________________ коју су чиниле _____________ и_____________ уз подршку  

_____________ и_____________. 

5. Правилно попуни табелу у вези са организацијом српске војске: 

Врховни командант српске војске  

Начелник генералштаба (штаба Врховне команде)  

Помоћник начелника Штаба врховне команде  

Председник Српске владе  

Аустроугарски главнокомандујући на Балкану 1914.  

команданти 

Прве армије Друге армије Треће армије Ужичке војске 

    

6. Упиши одговарајућа имена. 

Унапређен у чин војводе након Церске битке-___________________________________ 

Унапређен у чин војводе након Колубарске битке-___________________________________ 
Истраживао злочине над Србима у Мачви, Јадру и Подрињу-___________________________________ 

Члан династије Карађорђевић рањен у бици на Мачковом камену-___________________________________ 

Српски генерал  који је био на челу штаба врховне команде црногорске војске- ________________________ 

Предводио је непријатељску војску у нападу на Србију 1915. године-_________________________________ 
Командовао је црногорском војском у Мојковачкој бици-___________________________________________ 

Био је на челу српског генералшатаба по опоравку војске 1916.______________________________________ 

Били су вође Топличког устанка- _______________________________и_______________________________ 

7. Која царства су престала да постоје након Првог светског рата? 

____________________   ____________________  

____________________   ____________________ 
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8. Одговори. 

Који услов није прихватила српска влада из аустроугарског ултиматума? 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

9. У средини ове разгледнице је 

___________________. Наведи личности с' лева на 
десно. 

__________________________________,  

__________________________________, 
__________________________________, 

__________________________________,  

__________________________________. 
 

 

 

 
 

 

10. Пажљиво прочитајте историјски извор и одговорите на постављена питања. 
„Будући да влада Краљевине Србије није на задовољавајући начин одговорила на ноту коју је уручио ... 23. 

јула 1914. године, Царска и Краљевска Влада је принуђена да се сама побрине за очување својих права и 

интереса и да, у том циљу, прибегне оружаној сили. Према томе ...  сматра да се од сада налази у стању рата 

са Србијом.“ 
а) Наведите тачан датум када је овај телеграм послат? ______________________________________ 

б) Ко је послао овај документ? ________________________________________________ 

в) Наведите краљеве Србије и Црне Горе? ______________________________________ 

11. Где су вођене најжешће борбе током Дринске битке? 

_______________________________ и _______________________________ 

12. Одговори на питања. 
- Којим документом су дефинисани ратни циљеви Србије? _____________________________ 

- Која установа је донела (усвојила) тај документ? _________________________________ 

- Ког датума је он усвојен? __________________________________ 

- Шта је био циљ Србије у Првом светском рату? ________________________________ 

13. Одговори. 

Од које болести је оболело око 400.000 људи 1914/1915. године? _______________________________ 

Како се назива место где су лешеви српских војника спуштани у Јонско море?_________________________ 
У коју државу су упућени на школовање српски ђаци и студенти? ____________________________________ 

14. Наведи хронолошким редом како су капитулирале чланице Централних сила. 

_____________________   _____________________       _____________________   
15. Упиши речи које недостају. 

Након напада непријатељске војске српска војска и избеглице кренуле су у повлачење преко ______________ 

до обале __________________мора. Одатле су пребачени на ____________, _____________ и _____________. 

По опоравку _______________ (упиши време) пребачени су на _________________________на којем је јесени 
______. године освојила планински врх _____________________________. 

16. Упиши речи које недостају. 

У Првом светском рату губици Србије износили су __________ војних и __________  цивилних жртава. 
17. Наведи документа значајна за стварање Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца тј. прве јужнословенске 

државе. 

_________________________________ (______) и _________________________________(______) 

18. Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су улазиле у Први светски paт: 
Србија, Белгија, Велика Британија, Немачка. 

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

19. Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су улазиле у Први светски paт: 
Русија, Велика Британија, Аустро-Угарска, Црна Гора. 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ 
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20. Испод слике упиши име и презиме личности са слике. 

    
____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

 

 
 

 

 
 


