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ОКРУЖНО/ГРАДСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

2019.  ГОДИНЕ 

 
 

УПУТСТВО  ЗА РАД 
 

 

 

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

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

касније се врати решавању прескоченог питања. 

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

4. Питања ради самостално и не ометај друге ученике. 

5. Израда теста траје 60 минута. 

6. Тест садржи петнаест питања. 

7. Употреба мобилног телефона је забрањена. 

8. Писање личних података или било чега другог на тесту је забрањено. 

9. Одговори који су прецртавани неће бити признати. 

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

 

Број поена 



ОСМИ РАЗРЕД-ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2019. 

 

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) :   

 

______  напад партизанских и четничких снага на Краљево   

______ основан логор на Бањици  

______ рација у Новом Саду 

______ Вишки споразум НКОЈ и Kраљевске југословенске владе                                                                            

______ „Ускршње бомбардовање Београда“ од стране америчких ваздухопловних снага 

                                                                                                                                         

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

„...Наша млада и мала војска, чувајући леп глас који је стекла лањске и преклањске године, стала је сад 

достојно уза славне, многомилионе и старе војске великих народа, наших савезника, који с нама 

заједно воде борбу за ствар правде и слободе. То нам је историјска тековина, чији ће се големи значај 

сагледати и правилно оценити истом на свршетку ових мучних ратних дана.… “ 

 

а) Ко је издао ову прокламацију (назив државног органа) ?______________________________________ 

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

в) После ког значајног историјског догађаја  ? ______________________________________ 

                                                                                                                                                                 

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

Одговори на питања: 

а) Које све територије је припојила (анектирала) и окупирала  Мађарска? 

_____________________________________________________________________ 

б) Када је формирана јединствена влада ДФЈ на челу са Титом (датум и година)? 

_____________________________________________________________________ 

в) Ко је предводио Српски добровољачки корпус (име и презиме)?  

 _____________________________________________________________________ 

 

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

             

   а) 1908.године Велеиздајнички процес против Срба у Загребу                                                 Т      Н 

    б) изграђена палата Албанија 1941.године                                                                                   Т      Н 

    в) 1921.године одржани избори за Уставотворну скупштину  Краљевине СХС                      Т      Н                                                                                                  

    г) 1905.године  Велика школа прерасла у Београдски универзитет.                                         Т      Н 

    д) Потредседник владе ДФЈ био је Александар Ранковић..                                                        Т      Н 

  

6. Поред имена ратних операција упиши годину:                                                                         ____ 

  а) напад на Холандију- _________________ 

  б) битка код Курска -  __________________ 

  в) битка за Британију -  __________________ 

  г) искрцавање у Северну Африку  -  _____________________ 

 

7.Поред догађаја упиши годину.                                                                                                      ____                                

а) Милан Стојадиновић постаје председник Владе-__________________ 

б) Мартовски пуч-______________                           

в) створене бановине у Краљевини Југославији-_____________  

г) донет Октроисан устав Краљевине Југославије-_________________       



                            

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

Прве атомске бомбе бачене су на јапанске градове  ___________________ и ________________. То 

се догодило _______________________(оба датума и година).Наредбу да се ово разорно оружје први 

пут употреби у историји издао је амерички председник  _________________________.(презиме). 

 

9.   Пажљиво погледај слику и одговори на питања:                                                               _____                                                                                          

 
а) Који историјски догађај је приказан на слици ? 

______________________________________________________________________________ 

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

г) Ко је тада био амерички председник (презиме)? ___________________________________ 

 

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

„...Клањајући се жртвама, поздрављајући нашу борбу и одајући захвалност нашим великим 

савезницима, позивам вас да свесрдно поздравите победоносне савезничке армије, које би дошле да 

вам пруже помоћ у потпуном извојевању ослобођења наше земље. Живела наша велика слободна 

федеративна Југославија!.“ 

а) Ко је упутуо овај позив Србима,Хрватима и Словенцима (име и презиме) ?___________________________ 

б) Ко је тада био председник југословенске владе  ? ___________________________________    

       в) Када се то догодило (датум и година) ?____________________________________________ 

 

11. Одговори на питања:                                                                                                                   _____ 

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

                                            ____________________________________________________________                                   

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

                                            ___________________________________________________________ 

                                           в) Када је постављен на ту дужност (месец и година) ?       

                                           ____________________________________________________________ 

                                           

 

 

 

 

 

 



 

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

Одговори на питања: 

  а) Када је оджана конференција у Вашингтону (месец и година)  ? ____________________________________ 

  б) Шта је била тема ове конфернције ? ______________________________________________________ 

  в) Када је потписана повеља УН ? ______________________________________________________________ 

 

13. Одговори на питања:                                                                                                                     _____ 

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

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

_____________________________              __________________________________________ 

в) Ко је предводио покрет за независност Индије (име личности) ? _________________________ 

 

14.  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) ___________________________________   

 

   

 

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

Битке Фронтови Рат 

Мидвејска битка   

Перл Харбор   

Церска битка   

Галиција   

     1. 

    3. 

      4. 

    5. 

      6. 

    2. 


