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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 2022. ГОДИНЕ 

 

1.  Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                               

Закон о ______________________ (назив закона) којим се забрањује рад _________________ 

_________________________________(назив политичке партије) донет је ___________. године. 

                                                                                                                                                                                    

2. Хронолошки поређај догађаје тако што ћеш на линијама уписати бројеве од 1 до 5  

(1 за најстарији догађај): 

______ У Скупштини радикалски посланик Пуниша Рачић пуцао у посланике ХСС. 

______ Хрватска сељачка странка прихвата устав и улази у владу. 

______ Краљевина СХС преименована је у Краљевину Југославију.  

______ Формирана влада Драгише Цветковића. 

______ На чело КПЈ долази Јосип Броз Тито. 

                                                                                                                                         

3. Пажљиво причитај одломак из историјског извора и одговори на питања:                                     

„…Фирер је одлучио да нападне и разбије Југославију. То сада значи измену тока припрема за 

Источну кампању. И Марита се мора преиначити. Главна команда Копнене војске хитно приступа 

изради новог плана..., против Југославије. /.../ Ми у нашем штабу имамо неодложан задатак, данас 

поподне и током ове ноћи, да завршимо предлог плана координације наших и италијанских снага 

за ратну кампању против Југославије...“ 

 

а) За напад на коју земљу је назив војног плана „Марита“? __________________________ 

б) Како се назива војни план за напад на Југославију? ___________________________________ 

в) После ког значајног историјског догађаја је уследио напад на Југославију? 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                 

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

а) Које све територије је припојила Бугарска? 

________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

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

 _____________________________________________________________________ 

 

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

   а) Године 1955. ,,Застава“ у Крагујевцу започиње производњу аутомобила.                          Т      Н 

   б) Први авион југословенске цивилне авијације полетео је на релацији Београд-Љубљана.       Т      Н 

    в) Независна држава Хрватска проглашена је 10. априла 1941.                                                Т      Н                                                                       

    г) Рација у Новом Саду догодила се 1942. године                                                                      Т      Н 

    д) Године 1967. терориста Иван Јелић, припадник усташке организације, на железничкој  

        станици у Београду подметнуо је две експлозивне направе и усмртио 14 лица.                 Т      Н 

  

6. Поред имена ратних операција упиши годину:                                              

  а) битка код Мидвеја – _________________ 

  б) битка за Москву –  __________________ 

  в) искрцавање у Нормандији –  __________________ 

  г) операција Барбароса –  _____________________                                                                                                                                                     

 

7. Поред догађаја упиши годину.                                 

  а) отворена пруга Београд–Бар _________________ 

  б) завршена изградња торња на Авали__________________ 

  в) оджан први сајам књиа у Београду  __________________ 

  г) пуштена у саобраћај деоница ауто-пута кроз Београд, Теразијски тунел и мост на Сави „Газела“                                  

__________                                                                                                          



ОСМИ РАЗРЕД – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2022. ГОДИНЕ 

 

8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                           

   Краљ Александар Карађорђевић је 6. јанура 1929. године распустио Народну скупштину која 

је изабрана на изборима _____. године и укинуо Устав који је донет ____________(датум и година).  

 

9.   Пажљиво погледај слику и одговори на питања:                                                                                                                                                    

 
а) Који историјски догађај је приказан на слици ? 

______________________________________________________________________________ 

б) Које године се догодио догађај са слике? 

_____________________________________________________ 

 

10. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања:                                     

 

„...Срби се убијају, кољу, муче и прогањају начином, који није познавала до сада историја ни 

нашег ни других народа. Према исказима немачких упућених кругова, као најмеродавнијих, 

убијено је од априла до данас до 300 000 Срба /.../, а око 50 000 налази се у разним познатим 

логорима и затворима мучења и убистава, уколико се од почетка августа за њих није сазнало, 

изнео је у свом извештају комесарима др Петар Костић, адвокат из Бање Луке...“ 

а) Коме је упућено ово писмо (име и презиме)? ________________________________________ 

б) Када је упућено (година)? _______________________ 

в) У којој држави страдају Срби? __________________________________________________ 

 

11. Одговори на питања:      

                                                                                                       

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

                                                ___________________________________________________________                                   

                                                б) На челу које државе се налазио?     

                                                ___________________________________________________________ 

                                                в) Са којим историјским догађајем из 1962. године је повезан?       

                                                __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



ОСМИ РАЗРЕД – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2022. ГОДИНЕ 

 

12. Одговори на питања:                                                                                                                      

а) У ком граду је потписан Уговор о пријатељству, узајамној помоћи и послератној сарадањи  

ДФЈ и СССР?_________________________ 

б) Ко је био потпредседник СФРЈ 1963. године(име и презиме)? _____________________________ 

в) Када је Радио-телевизија Београд почела емитовање телевизијског програма у боји? 

_______________________________ 

г) Која два војна савеза су обележила епоху Хладног рата? 

     ______________________________      ___________________________________________ 

 

13. Одговори на питања:                                                                                                                      

а) Које године је основана Организација уједињених нација?_________________________ 

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

_____________________________ 

в) Које године је Гагарин полетео у космос? _______________________________________ 

 

14.  Пажљиво погледај историјскe грбове и на линијама поред редних бројева напиши пун 

назив државе којој су припадали.                                                                                                                    

 

   1) ___________________________________    2) ___________________________________   

 

1)                                                                           2) 

                       
 

 

15. Наведени догађаји се односе на послератну Југославију. Одговори на питања: 

 

  а) Када је донат први устав ФНРЈ (година)? _____________ 

  б) На ком конгресу је КПЈ променила име у СКЈ (тражи се редни број конгреса)? 

________________________________________________ 

  в) Које добитник Нобелове награде за књижевност године (име и презиме)? 

_____________________________________________________________________________________   

  


