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ОКРУЖНА ТАКМЗЧЕЊА  
ЗА ОсМЗ РАЗРЕД 2007-2015. 

 

2007. 

1. Заокружи слово испред три тачна исказа. 
 

У Русији је почетком ХХ века владало велико незадовољство. Оно се појачало током Првог светског рата. 

Узроци незадовољства били су: 
 

а) глад 

б) ратни неуспех 

в) криза парламента 

г) застарела војна опрема 

д) нестручан војни кадар 
 

2. Заокружи слово испред тачног исказа. 
 

Тридесетих година ХХ века главна одлика совјетског друштва и државе била је: 
 

а) Масовна хапшења и убијање недужних, наводних политичких противника 

б) Развој капиталистичких друштвених односа 

в) Јавне расправе о монархији или републици 
 

3. Заокружи слово испред тачног исказа. 
 

„Кључна мисао је била да се сви економски проблеми морају решити у оквиру нације. Нација је била највиша 

категорија коју је морао да поштује сваки становник…“ нација као највиша категорија поштована је у држави: 
 

а) Немачка  

б) Италија 

в) Јапан 

г) Шпанија  
 

4. Заокружи слово испред тачног исказа. 
 

Видовданским уставом усвојен је концепт: 
 

а) Федерализма и републике 

б) Федерализма и монархије 

в) Државног и народног јединства 
 

5. Одговори на питања. 
 

Друга револуционарна скупштина одржана је у Јајцу… Већници су себе прогласили за представнике 

становника Југославије, а АВНОЈ за врховно, законодавно и извршно представничко тело нове државе. 

Југословенској влади у Лондону и краљу Петру II Карађорђевићу је забрањен повратак у Југославију. 
 

а) Наведи тачан датум одржане скупштине у Јајцу.________________________ 

б) Наведи тачан назив „партизанске владе“._______________________________________________ 

в) Ко је био председник прве „партизанске владе“._______________________________________________ 
 

6. Одговори на питања. 
 

На Јалти, фебруара 1945. године одржан је састанак Велике тројице. Донета је одлука о војним операцијама на 

свим фронтовима као и о послератном уређењу света. 
 

а) Наведи имена Велике тројице_____________________________________________________________ 

б) Наведи основни принцип на основу кога је прављена карта послератног урешења света. 

________________________________________. 
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7. Пажљиво прочитај текст и одговори на питање. 
 

„Био је један од главних креатора нових међународних односа. По завршетку рата, истицао је да сваки народ 

има право да сам одређује своју политичку будућност и осуђивао је тајну дипломатију. Његовом иницијативом 

створено је Друштво народа као војни пакт за одржавање новонасталог поретка. Добитник је Нобелове 

награде за мир.“ 
 

Напиши име и презиме личности о којој текст говори.________________________________________ 
 

8. Допуни реченице тако да искази буду тачни. 
 

У периоду између два светска рата филм се појављује као забава, уметност и индустрија. 
 

а) Доба звучног филма почело је када је снимљен филм________________________ 

б) Годишња награда за најзначајнија филмска достигнућа назива се _________________________ 

в) Најстарији филмски фестивал у свету је фестивал у _____________________________________. 
 

9. Одговори на питања. 
 

Грађански рат и стварање државе у Русији завршено је 1922. године. 
 

а) Наведи назив руске државе од краја 1922. године______________________________________________ 

б) Ко је после Лењинове смрти постављен за Генералног секретара Совјетске комунистичке партије? 

__________________________________ 

в) Наведи тачан назив совјетске комунистичке партије:___________________________________________ 
 

10. Реченице заврши тако што ћеш од понуђених речи у загради подвући ону која је тачна: 
„После победе над Француском, Хитлер је у лето 1940. године отпочео ваздушне нападе на Велику Британију, 

с намером да брзо сломи њен отпорј јер Британци нису у потпуности били спремни за одбрану.“ 

а) Битка за Британију представља први већи Хитлеров … (успех, неуспех) 

б) Због пружања подршке народу и војницима, национални јунак је постао (Винстон Черчил, Двајт 

Ајзенхауер) 
 

11. Допуни реченицу тако да исказ буде тачан. 
 

На мировној конференцији, 1919. године у граду ________________ образована је организација под називом 

_________________________________ са задатком да штити _________________________________________. 
 

12. Повежи личност и занимање како би се добио логичан спој. 
____ А. Флеминг  1. филм  

____ П. Пикасо  2. књижевност   

____ Х. Форд   3. сликарство  

____ В. Вулф   4. пеницилин   

____ Бет Дејвис  5. аутомобилизам 
 

13. На линији поред имена научника напиши област у којој је био успешан. 
 

а) Јован Цвијић ___________________________________ 

б) Александар Белић ___________________________________ 

в) Слободан Јовановић ___________________________________ 

14. Одговори на питања. 
а) Краљевина Југославија се у спољној политици ослањала на државе Антанте. Ради бољег међународног 

положаја, краљ Александар је створио одбрамбени савез са Румунијом и Чехословачком. 

Како се називао тај савез? __________________________________________________ 
 

б) У време Милана Стојадиновића Краљевина Југославија је почела да мења спољну политику 

удаљавајући се од традиционалних савезника. 

Наведи називе држава којима се приближавала Краљевина Југославија у време Милана Стојадиновића. 

_____________________________________________________________________________________________. 
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15. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н. 
 

Немачки канцелар 1933. године је постао Адолф Хитлер Т Н 

Тридесетих година ХХ века освајачка политика Јапана била је усмерена на Кину Т Н 

У време диктатуре образована је Бановина Хрватска Т Н 

На конференцији у Казабланки одлучено је да савезници отворе фронт на Балкану Т Н 
 

 

2008. 
1.  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) ______________________________________ 
 

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

____ Мајски преврат 

____  Тимочка буна 

____  Битка на Сливници 

____  Тајна конвенција 

____  Ивандањски атентат 
 

3.  Почетком ХХ 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?    

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

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

     _________________________________ ,  ________________________________ 

     _________________________________ , _________________________________ 
  

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

Русија је после Револуције 1905.године добила први устав. Т Н 

Први српко-турски рат окончан је миром који је потписан у Цариграду  1878.г. Т Н 

По Уставу Краљевине Србије из 1888. године право гласа су имали само они који су плаћали порез. Т Н 

Никола Пашић је представљао Србију на мировној конференцији у Букурешту 1913. г Т Н 

Краљ Петар I Карађорђевић је учествовао у доношењу  Устава из 1903. године. Т Н 
 

6. 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. _________________________________________________________ 
  

7.   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. 
         

8.   Од наведених  личности на линијама испиши  писце.       
      

 а) Вилијам Фокнер     б)Грета Гарбо       в)Марсел Пруст      г)Клерк Гебл      д)Вирџинија Вулф 

      ______________________, __________________________, ______________________________ 
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9.   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 _________________________ 
  

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

објашњења: 

1. Антанта                  _____   насилно припајање            

2. Аншлус                   _____   наметање језика,обичаја итд. 

3. Алијанса                 _____   владавина појединца 

4. Асимилација          _____   спајање, удруживање  

5. Аутократија            _____   споразум,слога     
  

11. У првој половини 20 века стварају се војно-политички савези.  

Које су државе формирале  наведене савезе? 

Тројни пакт ______________________, ______________________ и _____________________ 
  

Антифашистичка коалиција ______________________, ______________________ и _____________________ 
 

12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори: 

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

б) Који град је први ослобођен у окупираној Европи? ____________________________ 

в) Који град је издржао блокаду 950 дана? __________________________ 

г) Где  је Јапан потписао капитулацију? _________________________________ 
  

13. 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 ______________________ 
  

14.  Поред наведеног датума упиши који се догађај тада десио. 

а) 8. септембар 1943.г _______________________________________ 

б) 8. мај 1945. г. ____________________________________________ 

в) април 1944. г. _________________________________________ 

г) 28. јул 1914.г. ___________________________________________ 

д) 9. октобар 1934. __________________________________________ 
  

15. Попуни табелу тачним подацима који недостају. 
 

година догађај личност фронт 

1941 Пустињска лисица   

1944  Ајзенхауер  

1941  Жуков  

 Ел Аламејн  Северноафрички 

 

 

2009. 
 

1.  Поред сваке од наведених личности упиши њен проналазак: 

а) Фердинанд фон Цепелин -  __________________________ 

б) Александар Флеминг - _____________________________ 

в) Ваневар Буш  -_________________________________                                           
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2.        Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје (1 за најстарији) :   

______Пуштена у рад прва пруга на релацији Београд-Ниш 

______Први телеграф у Србији 

______Први трамвај са коњском запрегом у Београду 

______Закон о основним школама (уведено обавезно основно школовање) 

______Инсталиран први телефон у Београду                                                                  
 

3.        Поред године доношења устава  упиши име владара који је тада владао Србијом, КСХС или 

Југославијом . 

а)1888.____________________________ б)1901._______________________________ 

в)1921.____________________________ г)1931._______________________________ 
 

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

а) Ко је командовао првим нападом четника на окупатора ? ______________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

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

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

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

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

Александар Карађорђевић престолонаследник је постао 1909.године Т Н 

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

Председник владе  у јануару 1929. постао је генерал Петар Живковић. Т Н 

Рад Комунистичке партије Југославије  суспендован је Обзнаном. Т Н 

Председник првог  југословенског парламента био је Стојан Протић. Т Н 
 

6. Поред имена ратних операција упиши годину: 

а) битка за Британију- _________________ 

б) битка за Мидвеј -  __________________ 

в) десант код Арнхема -  __________________ 

г) десант на Крит -  __________________ 

7.Током Другог светског рата милиони људи су страдали у нацистичким логорима смрти. Допуни 

празна места како би употпуни низ најозлоглашенијих логора у Европи! 
 

Аушвиц,___________________,_____________________,Јасеновац,______________________, 

Дахау,______________________,______________________________. 
 

8.   Од наведених  личности на линијама испиши  писце     

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

______________________, ______________________, ______________________ 
 

9.   Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.  

Да би поништио националне супротности краљ Александар је земљу поделио на ______________ бановина 

(упиши број) и управу главног града.Тако је Србија била подељена на __________(упиши број), а Хрватска на 

_____________бановине.Територија Словеније била је јединствена у оквиру 

___________________бановине(упиши назив). 
 

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

објашњења:  

1.      федерација                    _____   мржња према другим нацијама 

2.      шовинизам                    _____   тежња за отцепљењем из неке заједнице  

3.      сепаратизам                  _____   сарадња са окупатором 

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

5.      етничко чишћење         _____   савез држава     
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11. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.   

Током Другог светског рата Немци су у Норвешкој на власт поставили________________________________ 

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

У Француској су на чело владе поставили маршала _____________________( напиши презиме) који је 

управљао француском територијом јужно од Париза .Ово подручје названо је____________________________  

по бањи _______ у којој је било седиште владе. 
 

12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори: 

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

б) Ко је командовао немачком авијацијом? _______________________________________ 

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

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

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

13. Одговори на питања:  

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

  б) Наведи називе тих логора:____________________    ____________________     ___________________ 
 

14.  Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.  

Нетрпељивост према Јеврејима назива се _____________________(упиши појам). Званичан прогон Јевреја у 

Трећем рајху започео је ________године доношењем _____________________ закона којима су Јеврејима 

одузети грађанска права и имовина. 
 

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

савезника. Попуни табелу тачним подацима који недостају. 
   

држава територија 

Бугарска   

НДХ   

 

 

 

 

2010. 
 

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

континенту. Наброј те државе: 

а)__________________________   б)______________________  в)_________________________ 

г)_________________________________ д) ________________________________  
 

3. 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 
 

4. 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?  

            _______________________  _________________________   
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4. Наведени догађаји се односе на Други светски рат у Југославији. Одговори на питања: 

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

б) Ко је постао усташки поглавник  ? _______________________________________________________ 

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

___________________________________________  

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

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

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

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

Првом армијом у Кумановској бици командовао је Живојин Мишић. Т Н 

Краљевина СХС променила је  име у Краљевина Југославија 1929. године. Т Н 

Први бан Бановине Хрватске био је Иван Шубашић. Т Н 

Краљ Петар I Карађорђевић крунисан је за краља 1903. године. Т Н 
 

6. Поред имена ратних операција упиши годину: 

а) инвазија на Сицилију- _________________ 

б) евакуација из Денкерка -  __________________ 

в) потписивање Атлантске повеље -  __________________ 

г) ослобађење Аушвица -  _____________________  
 

7. 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 
 

8.   Од наведених  личности на линијама испиши  писце.  

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

      ______________________, __________________________, ______________________________ 
 

9.   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? 

______________________________________ 

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

      испред објашњења: 
 

1. Марксизам                          ______ тежња екстремним променама у политици  

2. Радикализам                       ______  противљење масовном учешћу народа у политици 

3. Конзервативизам               ______ толеранција сваке врсте 

4. Либерализам                       ______ истиче се значај расе и припадност целинама            

5. Империјализам                   ______ „материјални услови су покретачи историје“  
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11. 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 ? __________________________ 

 

 

 

 

12. 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 ? _____________________ 

 13. Одговори на питања: 

а) У ком граду је одржана оснивачка конференција Организације уједињених нација?____________________ 

б) Где се налази седиште Уједињених нација (име града) ?______________________ 

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

______________________    _____________________       ___________________ 
 

14.  Пажљиво погледај историјске карте и одговори на питања. 

   а) За који историјски догађај су везане ове две карте ? _________________________________ 

   б) На којим фронтовима се ратује на карти број 2 ?____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

   
  карта број 1            карта број 2 
 

в) септембар ________ год. – јун ________год.      г)  јун _________ године – новембар ________ год. 
 

(свака карта обележава одређени историјски период;упиши одговарајуће године за сваку карту) 
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15. 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  

 

 

2011. 
 

1. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 
 

Творац теорије еволуције ___________________________________ (име и презиме) своје откриће је изнео у 

делу ___________________________________________. (назив књиге) 
 

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

______ Младотурска револуција 

______ Тајна конвенција Србије и Аустроугарске 

______ Лондонски мировни уговор 

______ Мајски преврат 

______ Црна Гора добија устав 
 

3. 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?_______________________ 
 

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

а) Када је завршен рат у Југославији (пун датум) _________________________________ 

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

НДХ? ______________________________________ 

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

______________________________________ и ______________________________________ 

г) Наведи годину састанака Драгољуба Михаиловића и Јосипа Броза Тита.______________________ 
 

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

Радомир Путник је добио чин војводе након Кумановске битке Т Н 

Винстон Черчил је био премијер Велике Британије на почетку Другог светског рата Т Н 

Виторио Орландо је представљао Италију на Париској мировној конференцији Т Н 

Злочине над Србима у Првом светском рату истраживао је др Арчибалд Рајс Т Н 

Краљ Петар I Карађорђевић је био врховни командант у Првом светском рату Т Н 
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6. Поред имена ратних операција упиши годину: 
 

а) Битка код Курска-______________ 

б) Битка за Британију-______________ 

в) Операција „Барбароса“- ______________ 

г) Битка за Окинаву-______________ 
 

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

југословенске државе. 
 

Стјепан Радић  Љубомир Давидовић  Светозар Прибићевић 

Никола Пашић  Стојан Протић   Влатко Мачек 
 

8. Од наведених  личности на линијама испиши  писце 
 

а) Исидора Секулић  б) Станислав Винавер в) Петар Убавкић  г) Стеван Сремац д) Ђорђе Јовановић 

______________________, ______________________, ______________________ 
 

9. Пажљиво погледај фотографију и одговори на питања. 
 

 

а) За који историјски догађај је везана слика? 

___________________________________________ 

 

б) Када се догађај одиграо? (пун датум) 

___________________________________________ 

 

в) У ком граду се догађај одиграо? 

___________________________________________ 

 

 

 
 

 
10. 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 годину прокламације? __________________ 

г) Ко је био председник владе пре прокламације _______________________________________ 
 

11. 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? __________________________ 
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12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори на питања: 
 

а) Где су одржане савезничке конференције којима су присуствовали лидери (вође) САД, СССР и Велике 

Британије? Конференције испиши хронолошким редом. 

1.____________________________, 2. ____________________________,3. ____________________________. 

б) Ко је командовао савезничким трупама у операцији „Оверлорд“? ________________________________ 

в) Која битка је била одлучујућа на северноафричком ратишту? ____________________________________ 

г) У ком граду је одржано највеће суђење нацистичким вођама за ратне злочине? ____________________. 
 

13. Одговори на питања. 
 

а) Које су две организације претходиле стварању Европске уније?  

___________________________________ и ___________________________________ 

б) Колико чланица данас има Европска унија? _______________________ 

в) Која валута се користи у већини земаља Европске уније? _______________________ 

г) Потписивањем ког споразума је настала Европска унија? _______________________ 
 

14. 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. __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Догађај Председник 

1922.  

1932.  

1962.  

1986.  

 
 

 

 

 

 

1

. 

2 

3

. 

4

. 

5

. 
6

. 
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2012. 
 

 

1. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 
 

Краљ Милан је абдицирао _____________ године у корист малолетног сина______________________________. 

Уместо њега владало Намесништво на челу са првим намесником______________________________________. 
 

2. 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 
 

3. 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) Наведи назив документа из кога је узет одломак______________________________________ 

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

в) Где је документ донет? ________________________________________ 

г) Наведи месец и годину донетог документа._____________________________________________ 
 

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

а) Ко је био усташки поглавник  ? __________________________________________________ 

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

в) Где су одржана два заседања АВНОЈ-а. Напиши хронолошким редом.  

____________________________________________________________ 

г) Где су се водиле најтеже битке између партизана и Немаца током 1943. године? 

_____________________________ и _______________________________ 
 

5. Поред имена ратних операција упиши годину: 

а) Битка код Ел-Аламејна-______________ 

б) Операција „Оверлорд“-______________ 

в) Операција „Барбароса“- ______________ 

г) Напад на Југославију-______________ 
 

6. Заокружи Т aко је тврдња тачна, а Н ако је нетачна .     
Димитрије Љотић је предводио фашистичку организацију „Збор“ Т Н 

Првом армијом у Кумановској бици је командовао Живојин Мишић Т Н 

Краљевина СХС је променила име у Краљевина Југославија 1929. године Т Н 

Рад Комунистичке партије је суспендован Обзнаном 1920. године Т Н 

Светозар Прибићевић је био председник југодловенске владе Т Н 
 

7. Поред имена дворца напиши име државе и годину потписивања мировног уговора након Првог 

светског рата 

Версај-________________, _______година  Сен Жермен-________________, _______година 

Тријанон-________________, _______година  Неј-________________, _______година 
 

8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 
 

Током Другог светског рата Немци су у Француској на чело владе поставили маршала 

_____________________(напиши презиме) који је управљао француском територијом јужно од Париза. 

Седиште владе која је сарађивала са Немцима налазило се у градићу ____________. 
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9. Пажљиво погледај слику и одговори на питања. 
 

а) За који историјски догађај је везана ова фотографија? 

_____________________________________________          

 

б) Када се догађај одиграо (месец и година)?______________ 

 

в) У ком граду се догађај одиграо? ______________________ 
 

г) Ко су личности које седе на фотографији? (напиши 

њихова пуна имена и презимена с лева на десно) 

_________________________         

_________________________       

_________________________ 
 

10. 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) Који значајан догашај је претходило овој прокламацији _________________________________________ 

в) Наведи датум прокламације? __________________ 

г) Председник владе после прокламације постао је _______________________________________ 
 

11. 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? ___________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори на питања: 
 

а) На које јапанске градове је бачена атомска бомба? ___________________ , ___________________ 

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

в) Која је највећа тенковска битка у историји? ______________________________________________ 
 

13. Одговори на питања: 

а) Наведи назив организације која је основана након Другог светског рата са циљем очувања светског 

мира-________________________________________________________________________________ 

б) Која два војна савеза су обележила епоху хладног рата? 

__________________________________________и__________________________________________ 
 

 

14. Попуни табелу са именима владара који су тада владали Србијом. 

Догађај Име и презиме владара Србије 

1872.  

1902.  

1912.  
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15. 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) ______________-

___________________________ 

 
 

2013. 
 

1. 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 
 

2. 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  
 

3. 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 ? _________________________________ 
 

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

а) У ком концентрационом логору у НДХ је страдало највише људи  ? ______________________________ 

б) Када је одржан Светосавски конгрес? (датум и година) _______________________________ 

в) Где је одржан Светосавски конгрес? ________________________________ 

г) Где су се водиле борбе између Немаца и партизана током 1942.године?__________________________                 
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5. Заокружи Т aко је тврдња тачна, а Н ако је нетачна .     
Димитрије Љотић предводио је Српски добровољачки корпус Т Н 

Првом армијом у Кумановској бици командовао је Радомир Путник Т Н 

Краљевина Југославија подељена је на бановине 1929. године Т Н 

У Краљевини Југославији донета су два устава 1921.године  и 1931.године Т Н 

Влатко Мачек био је председник југословенске владе. Т Н 
 

6. Поред имена ратних операција упиши годину: 

а) битка код Мидвеја- _________________ 

б) битка за Москву -  __________________ 

в) напад на Перл Харбур -  __________________ 

г) напад на Француску -  _____________________ 
 

7. Поред имена државе напиши имена дворца  и годину потписивања мировног уговор после Првог 

светског рата. 
а) Немачка-__________________(_______.година)    в) Бугарска-______________(_______.година)                            

б) Аустрија-_____________ (_______.година)    г) Мађарска-_________________(_______.година)  
 

8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.  

Током Другог светског рата Немци су у Норвешкој на чело владе поставили _____________________ 

( име и презиме). Његово име је тако постало синоним за  _________________ режиме и сараднике  

окупатора  свуда у свету. 
 

9. Пажљиво погледај слику и одговори на питања:  

 

а) Ко су личнисти 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? 

_________________________         

_________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

10. Пажљиво причитај 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) ?__________________________ 
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11. 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 ? _______________________ 

                                           

 

 
 

12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори на питања: 

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

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

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

г) Када је Јапан потписао капитулацију ? (датум и година)? __________________________ 
 

13. 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) ___________________________________   
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14. Попуни табелу са називима фронтова и ратовима којима наведене битке припадају.                 

Битке Фронтови Рат 

Церска битка   

Курска битка   

Ел Аламејн   

Марна   
 

15. Одговори на питања: 

а) Коју међународну организацију су наследиле Уједињене нације ?___________________________________ 

б) Ко је био први човек на Месецу ? __________________________________________________ 

в) Ко је био први човек у свемиру ? _______________________________________ 

 

2014. 
 

 

1. 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) 
 

2. 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 
 

3. 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 је упутила овакав телеграм Србији? ______________________________________ 

б) Када се то догодило? (датум и година) ______________________________________ 

в) Ко је тада био краљ Србије? ______________________________________ 
 

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

а) Које територије је обухватала НДХ? 

__________________________________ ____________________________________________________ 

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

в) Где су извршена најмасовнија стрељања цивила 1941. године  _______________, _______________  
 

5. Поред имена ратних операција упиши годину: 

а) битка код Курска- _________________ 

б) битка за Британију -  __________________ 

в) напад на Пољску -  __________________ 

г) Стаљинградска битка -  _____________________ 
 

6. Заокружи Т aко је тврдња тачна, а Н ако је нетачна . 

Друго заседање АВНОЈ-а одржано је у Јајцу 1943. године Т Н 

Првом армијом у Церској бици командовао је Степа Степановић Т Н 

Београд је ослобођен 20. октобра 1944. Т Н 

Краљевина СХС подељена је на 33 области 1922. године Т Н 

Демонстрације против Конкордата одржане су 1938. године Т Н 
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7. Поред догађаја упиши годину: 

а) Створена Бановина Хрватска- _________________ 

б) Милан Стојадиновић постаје председник владе -  __________________ 

в) Југославија приступа Тројном пакту -  __________________ 

г) Донет Видовдански устав -  _____________________ 
 

8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 
 

Савезничко искрцавање у Нормандију познатије и као операција _____________________ догодило се 

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

(презиме) 
 

9. Пажљиво погледај слику и одговори на питања: 
 

 

 

 

а) Који историјски догађај је приказан на слици? 

_____________________________________________ 

б) Наведи године овог догађаја. 

____________________________________ 

 

 

 

 
 

10. 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.  

... Моја намера је да концентричним операцијама са простора Ријека-Грац, с једне стране, и са простора око 

Софије, с друге стране, упаднем у Југославију општим правцем према Београду и да њену војску уништим…“ 
 

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

б) Који је назив документа? ______________________________________ 

в) Када се догодио војни пуч који се помиње (датум и година)? ______________________________________ 
 

11. 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? 

__________________________________________________ 

 
 

12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори на питања: 
 

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

б) Где је одржана последња конференција „Велике тројице“? _________________________ 

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

13. Одговори на питања: 
 

а) Које године је основана Организација Уједињених нација? _____________________________ 

б) Које године је мисија „Аполо 11“ слетела на Месец? _________________________ 

в) Које године је Гагарин полетео у космос? _________________________ 
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14. 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) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

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

Битке Фронтови Рат 

Колубарска битка   

Стаљинградска битка   

Кајмакчаланска битка   

Верден   
 

 

2015. 
 

1. Допуни реченицу тако да исказ буде тачан. 
Председник Владе Краљевине Југославије 1939.године постао је__________________________(име и 

презиме). После споразума са вођом ХСС__________________________(име и презиме) створена је Бановина 

___________________. 

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

_____ Први балкански рат                                                                                                                                                           

_____ Србија постаје Краљевина                                                                                                                                                                                           

_____ Царински рат                                                                                                                                                                                             

_____ Октобарска револуција                                                                                                                                        

_____ Битка на Кајмакчалану 

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

а) Које територије је припојила Бугарска?        

_________________________________________________________________                                                                                                                      

б) Када је почео рат у Краљевини Југославији (датум и година) ?   ______________________________                                                                                                                                       

в) Ко су биле вође два покрета отпора 1941.године (име и презиме) ?                        

_____________________________            ______________________________ 



Окружнa такмичењa из историје- 8. разред | nastavnikdamir.wordpress.com 

 

20 

 

4. 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, Кнеза Александра I, и 

Кнеза Михаила, оно што одговара жељама и погледима мога народа, те у име Њ. В. Краља Петра I 

проглашавам...“    
 

а) Која држава је настала после ове прокламације?____________________________________________                                              

б) Када се то догодило (датум и година) ?________________________________                                                                                          

в) Где је објавлјена прокламација (место) ?_______________________________ 
 

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

а) Светосавски конгрес одржан је у селу Ба 1944.године    Т      Н                                                                  

б) Другом армијом у Колубарској бици командовао је Живојин Мишић  Т      Н                                    

в) Прва пруга у Србији изграђена је на релацији Београд-Ниш 1884.године           Т      Н                                                                                     

г) Велика школа је прерасла у Београдски универзитет    Т      Н                                               

д) Јосип Броз Тито долази на чело КПЈ 1938.године     Т      Н                                                                                                          
 

6. Поред имена ратних операција упиши годину. 

а) битка код Мидвеја- ____________________                                                                                                                                                        

б) битка за Москву- ___________________                                                                                                                                     

в) искрцавање на Нормандију-___________________                                                                                                                             

г) операција Барбароса- ____________________ 
 

7. Поред догађаја упиши годину. 

а) Милан Стојадиновић постаје председник Владе- _____________________                                                                                                                        

б) Мартовски пуч- ___________________                                                                                                                                                            

в) створене бановине у Краљевини Југославији- ____________________                                                                                             

г) донет Октроисани устав- ____________________                                         

8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 
Прве атомске бомбе бачене су на јапанске градове ______________________ и ______________________.То се 

догодило_________________________ (оба датума). Наредбу да се ово разорно оружје први пут употреби у 

историји издао је амерички председник _______________________ (презиме).  
 

9. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 
,,...Ради тога решио сам и решавам, да Устав Краљевине Срба,Хрвата и Словенаца од  28. јуна 1921. године 

престане важити.Сви земаљски закони остају у важности,док се према потреи Мојим Указом не укину.На исти 

начин доносиће се у будуће нови закони. Народна Скупштина изабрана 11.новембра 1927. године распушта се. 

Саопштавајући ову Моју одлуку Моме народу,наређујем свим властима у Држави, да по њој поступају,а свим 

и свакоме заповедам да је поштују и да јој се покоравају...“ 
 

а) Ко је потписао овај документ? _____________________________________________  

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

в) Који догађај је био директан повод за издавање овакве прокламације?_________________________________ 
 

10. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. Одговори на питања : 

а) Где је одржана прва конференција ,,велике тројице“ ?_______________________________ 

б) Ко је командовао савезничким трупама у операцији Оверлорд? ______________________________ 

в) Када је завршен Други светски рат (датум и година) ? _________________________ 

 

11. Одговори на питања: 

а) У ком граду је основана Организација Уједињених нација? _____________________________ 

б) Ко је био вођа кубанске револуције (име и презиме) ?_______________________________________ 

в) Ко је предводио покрет за независност Индије (име личности) ? ______________________________ 
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12. Пажљиво погледај слику и одговори на питања:

 
а) Који историјски догађај је приказан на слици? 

_______________________________________________________________________________________________

б) Које године се догодио? ___________________                                                                                                                                              

в) Са које се зграде вијори застава? _______________________________________ 
 

13. Одговори на питања: 

а) Ко је личност са фотографије (титула,име и презиме) ?                                                          

______________________________________________________                                                                              

б) Коју државну функцију је обављао? 

______________________________________________________                                                                      

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

______________________________________________________   

                                    

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

                    Битке                   Фронтови                         Рат 

              Перл Харбор   

         Битка за Британију   

            Мидвејска битка   

                     Сома   
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15. Пажљиво погледај историјске грбове и на линијама поред редних ројева напиши пун назив државе 

којој су припадали. 

1)___________________________________                    2)__________________________________  
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2016. 
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