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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. 

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

Број поена 



 

ОСМИ РАЗРЕД – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2020.ГОДИНЕ 

 

1. Заокружи три државе које су 1900. године биле независне и међународно признате: 

а) Финска         б) Румунија        в) Црна Гора       г) Грчка         д) Ирска 

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

_____ Октобарска револуција                                    

_____ Српско-бугарски рат 

_____ Прва филмска пројекција                                          

_____ Тимочка буна 

                        _____ Оснивање Друштва народа 

 

3. Наведени догађаји се односе на Први светски рат. Одговори на питања: 

а) Када је завршен Први светски рат (дан, месец, година)?________________________ 

б) Која је била највећа поморска битка?_________________________________________ 

в) Ко је био руски владар? ________________________________________ 

г) Ко је командовао А-У балканском војском 1914. године?____________________________ 

д) Ко је био амерички председник  ? ____________________________________________ 

 

4.   Наведене државе поређај по хронолошком реду по коме су улазиле у Први светски рат: 

Италија, Турска, Румунија, Бугарска 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 4.________________ 

      

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

   а) Вођа фебруарске револуције био је Лењин.                                                                           Т      Н 

   б) Први балкански рат завршен је миром у Лондону.                                                               Т      Н 

    в) Брест-литовски мир потписан је 1917. године.                                                                      Т      Н 

    г) Драгутин Димитријевић Апис осуђен је на смрт у Солунском процесу.                            Т      Н                 

    д) Вођа Српске народне радикалне странке у Војводини био је Јаша Томић.                        Т      Н 

 

6. Владавина Александра Карађорђевића обележена је значајним историјским догађајима. 

Поред године упиши догађај који је значајан за српску историју: 

  а) 1928. __________________________________________________________________________ 

  б) 1929.__________________________________________________________________________ 

  в) 1934.__________________________________________________________________________ 

  

7.   Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 

Командант Друге армије генерал   ______________________________ (име и презиме) прославио се 

победом у __________________ бици  августа 1914. године. 

  

8.  Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 

Југословенкси одбор основан је ________ године са циљем да се бори за уједињење Јужних 

_______________. Председник југословенског одбора био је __________________________. (име и 

презиме). 



 

9.  Пажљиво погледај карту и на линијама поред редних бројева упиши називе фронтова на       

којима се ратовало: 

 

 
 

1) __________________________________________________________ 

 

2) __________________________________________________________ 

 

3)  __________________________________________________________ 

 

4)  __________________________________________________________ 

5)  __________________________________________________________ 

 

10.   Поред имена политичара, напиши назив политичке странке на чијем челу су били. 

 

     а) Никола Пашић __________________________________________________________________ 

     б) Светозар Милетић  ______________________________________________________________ 

     в) Михаило Полит Десанчић ________________________________________________________ 

     г) Љубомир Давидовић______________________________________________________________ 

 

        3. 

1. 

2. 

          5. 

             4. 
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11.   Одговори на питања: 

      а) Када се завршава грађански рат у Шпанији?_________________________________________            

      б) Ко је победио на председничким изборима у САД 1932. године? __________________________ 

      в) Ко је постао вођа совјетске државе после Лењинове смрти?______________________________        

       

12.  Повежи догађај и године тако што ћеш број испред година написати на линији  

       испред догађаја: 

1. 1922.                 _____   пакт Рибентроп-Молотов           

2. 1923.                 _____   револуција у Русији 

3. 1917.                 _____   долазака фашиста на власт у Италији 

4. 1939.                 _____   Црна Гора је постала краљевина 

5. 1910.                 _____   Минхенски пуч 

 

13.  Испод фотографије напиши име личности : 

 

а)                                                б)                                                    в)                                                                        

                              

 

_____________________            ____________________               _____________________ 

        (име и презиме )                                                (име и презиме )                                    (име и презиме )      

 

14.  Поред имена држава напиши имена њихових владара 1900. године: 

а) Немачка - ____________________________ 

б) Велика Британија -________________________ 

б) Русија -_________________________ 

 

15.  На линију упиши појам чије значење је дато: 

 

а)__________________- обожавање и претерано слављење једне личности, обично председника 

         или диктатора 

б)______________- учење о неједнакости људских раса  

в)______________- немачки парламент за време нацизма 
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