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ОПШТИНСКО     ТАКМИЧЕЊЕ 

2023.  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-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2023. 

 

1.  Историјски извори деле се на:                                                                                             

 

1.____________________   2.__________________  3._________________ 4.__________________     

                                                                                                                                                                            

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

 

_____   Аншлус Аустрије           

_____   Александар Карађорђевић постаје Краљ 

_____   доношење другог Устав Краљевине Југославије (СХС) 

_____   долазак Хитлера на власт 

_____   Атентат у Марсељу 

                                                                                                                                         

3. Одговори на питања:   

       

      а) Како се назива споразум после кога Немачка добија Судетску област? __________________ 

      б) Ко је био председник британске владе у време тог споразума? 

      _________________________________________________________________________ 

      в) Које државе су поред Немачке биле потписнице тог споразума? 

      _________________________________________________________________________    

                                                                                                                                                                 

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) Где су одржана заседања АВНОЈ-а (напиши хронолошким редом)?  

 1. __________________________                 2.  _____________________________________ 

в) Где су се водиле борбе између Немаца и партизана током 1943. године?  

__________________________                ____________________________________ 

 

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

              

   а) Малу антанту су склопиле КСХС, Чехословачка и Румунија.                                               Т      Н 

    б) Димитрије Љотић предводио је фашистичку организацију „Збор“.                                      Т      Н 

    в) Године 1931. донет је Видовдански устав Краљевине СХС.                                                  Т      Н                                                                                                  

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

    д) Цар Николај II Романов абдицирао је у октобру 1917. године.                                             Т      Н 

  

6. Поред имена ратних операција упиши годину:                                                                          

   

  а) операција „Барбароса“- _________________ 

  б) битка код Ел Аламејна -  __________________ 

  в) операција „Оверлорд“ -  __________________ 

  г) напад на Југославију -  _____________________ 

 

7. Поред догађаја упиши годину.                                

  

а) Милан Стојадиновић постаје председник Владе -__________________ 

б) Октобарска револуција  -______________                           

в) Кнез Павле постаје намесник -_____________  

г) почетак грађанског рата у Шпанији -_________________                                 

 



 

8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                             

 

Оружани отпора против окупатора равногорски покрет је започео  ___________________ (месец и 

година), а КПЈ је позвала народ на устанак ________________(месец и година). 

 

9.   Пажљиво погледај слику и одговори на питања: 

                                                                                          

 
а) Који историјски догађај је приказан на слици? _______________________________________ 

б) Које године се догодио? ______________________ 

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

 

10. Поред имена држава напиши имена њихових представника на Париској мировној 

конференцији: 

а) Француска - _____________________________ 

б) САД - ___________________________________ 

 

11. Одговори на питања:   

                                                                                                                

           а) Ко је личност са фотографије? _______________________________ 

                                           б) Коју 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 следећа питања:                                                               

а) На које јапанске градове су бачене атомске бомбе? ___________________  __________________ 

б) Која је највећа тенковска битка у историји? __________________________ 
в) Када је завршен Други светски рат у Европи  (датум и година)? __________________________ 

 

13. Повежи догађај и године тако што ћеш на линији испред догађаја уписати одговарајући број. 

1. 1923.                 _____   Драгиша Цветковић постаје председник Владе           

2. 1941.                 _____   Марш на Рим 

3. 1922.                 _____   Минхенски пуч 

4. 1939.                 _____   Пад берзе у Њујорку 

5. 1929.                 _____   Мартовски пуч 

 

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. Упиши појмове чије су значења дата: 

a)______________________- исељеник који из политичких или верских разлога напусти отаџбину, 

избеглица. 

б)______________________-  бекство из војске или избегавање војне обавезе. 

в)______________________- обожавање и претерано слављење једне личности, обично председника, 

диктатора. 

 

     1. 

    3. 

      4. 

    5. 

      6. 

    2. 


