
ОСМИ РАЗРЕД-ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2018. 

 

1.  Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                                

Председник Владе Краљевине Југославије после избора 1935. године постао је ________________ 

(име и презиме). 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) :   

 

______ донета Уредба о стрељању сто талаца за једног убијеног немачког војника 

______ Милан Недић образовао владу 

______ заједничком акцијом партизана и четника ослобођен Чачак 

______ јединице НОВЈ прешле су реку Лим и ушле у Србију 

______ започела је ликвидација јеврејских жена и деце из логора Сајмиште у специјалним камионима–

гасним коморама 

                                                                                                                                         

3. Пажљиво причитај историјски извор и одговори на питања:                                               

„...Уверена у решеност целога српскога народа да истраје у светој борби за одбрану свога огњишта и своје слободе, Влада 

Краљевине сматра као свој најглавнији и у овим судбоносним 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) Ко је издао ову  прокламације (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)  Италија ? 

_____________________________________________________________________ 

б) Када је био десант немачких јединица на Дрвар  (датум и година)  ? 

_____________________________________________________________________ 

в) Где је одржан први састанак Драгољуба Михаиловић и Јосипа Броза Тита (место)?  

 _____________________________________________________________________ 

 

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

   а) Радио-Загреб емитује први радио-програм у Краљевини СХС                                              Т      Н 

    б) отворен Београдски сајам 1939. године                                                                                    Т      Н 

    в) Београд ослобођен 1.11.1918.године                                                                                         Т      Н                                                                       

    г) Краљ Александар Обреновић октроисао је устав у Србији.                                                   Т      Н 

    д) НДХ проглашена 11.априла 1941.године.                                                                                Т      Н 

  

6. Поред имена ратних операција упиши годину:                                                                          

  а) битка код Мидвеја- _________________ 

  б) битка за Москву -  __________________ 

  в) битка за Британију -  ________________ 

  г) искрцавање на Сицилију -  _____________________                                                                                                                                                     

 

7. Поред догађаја упиши годину.                                                                                                                                      

а) Хрватска сељачка странка прихвата устав и улази у владу -__________________ 

б) формирана влада Драгише Цветковића -______________                           

в) у Скупштини радикалски посланик Пуниша Рачић пуцао у посланике ХСС -___________  

г) на чело КПЈ долази Јосип Броз Тито -_________________       

                            



8.   Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                                 
    Савезничко искрцавање на Нормадију познатије и као операција _____________________ 

догодило се _______________(датум и година).Операцијом је командовао амерички генерал 

____________________.(презиме). 

 

9.   Пажљиво погледај слику и одговори на питања:                                                                                                                                                        

 
„...Ново доба је пред нама. Лекције из ове победе почињу са бригом о нашој будућности и опстанку 

цивилизације.Деструктивни ратни потенцијал због напретка научних открића сада је дошао до тачке 

која мења традиционални концепт ратовања....“ 
 

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:                                                                     

„...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...... 

Овом мојом поруком вама, одлучно осуђујем злоупотребу имена краља и ауторитета круне, којом се 

покушавало оправдати сарадња са непријатељем и изазвати раздор међу борбеним народом у 

најтежим часовима његове историје, користећи тиме само непријатељу.“ 

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

б) Ко је тада био председник југословенске владе  ? ___________________________________    

       в) О ком догађају је реч?___________________________________________ 

 

11. Одговори на питања:                                                                                                                   
           а) Ко је личност са фотографије (име и презиме) ?  

                                            ____________________________________________________________                                   

                                           б) Коју државну функцију је обављао ?     

                                            ___________________________________________________________ 

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

                                           ____________________________________________________________ 

                                           

 

 

 

 



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

  а) Када је одржана конференција у Потсдаму (месец и година)  ? ____________________________________ 

  б) Шта је била тема ове конфернције ? ______________________________________________________ 

  в) Где је потписана повеља УН ? ______________________________________________________________ 

13. Одговори на питања:                                                                                                                      

а) Коју међународну организацију су наследиле Уједињене нације ? 

   ____________________________________________________________________________ 

а) Које године је основана Организација Уједињених нација ?_________________________ 

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

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 

Колубарска битка   

Стаљинградска битка   

Кајмакчаланска битка   

Верденска битка   

 

 

     1. 

    3. 

      4. 

    5. 

      6. 

    2. 



 
                                

                                 ШИФРА__________ 
   
                                КОМИСИЈА__________ 

 

ТЕСТ  ЗНАЊА 
 

 

 

ЗА  VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

   

ИСТОРИЈА 
 

 

 

ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

2018.  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 


