
 

 

ОСМИ РАЗРЕД-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2019.ГОДИНЕ 

 

1. Заокружи две државе које су 1900. године биле монархије: 

а) Француска б) Бугарска в) САД г) Белгија д) Пољска 

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

  Фебруарска револуција 

  Српско-бугарски рат 

  Аустро-угарска анексија БиХ 

  Србија постаје краљевина 

  Лондонски уговор 

 

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

 

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

б) Када САД  улазе у рат ?   

в) Ко је био британске председник владе 1918.год ?    

г) Које државе су ратовале на балканском фронту 1915.год?  _ 

 

4. Наведене битке поређај по хронолошком реду како су се догађале у Првом светском рату : 

Мојковачка битка, Колубарска битка , Марна, Галипоље 

1.  2.  3.  4.   
 

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

 
а) Вођа октобарске револуције био је Стаљин Т Н 

б) Други балкански рат завршен је миром у Букурешту Т Н 

в) Русија излази из Првог светског рата у октобру 1917.године Т Н 

г) Гаврило Принцип осуђен је на смрт у Бомбашком процесу Т Н 

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

 

6. Поред године упиши титулу, име и презиме владара који се тада владао Србијом: 

 

а) 1881.     

б) 1901.    

в) 1911.   
 

7. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 

 
 

Хрватске опозиционе странке су  .године потписале Ријечку резолуцију којом су се изјасниле 

за уједињење Далмције са Хрватском и   .Српске опозиционе странке потписале су 

  резолуцију у којој су подржале захтеве Хрвата уз услов да Хрвати признају 

  српског народа. 

 
 

8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 

Бенито Мусолини извршио је 1922.године   (назив историјског догађаја) . 

Италијански краљ именовао га је за  . - (назив функције). 



 

 

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

историјске области и којим државама су они припадали 1914.године: 

 
 

1)  -   
 

2)  -    
 

3)  -    
 

10. Поред имена политичара, напиши назив политичке странке чији су лидери били. 

 

Стојан Новаковић     

Љубомир Давидовић      

Јован Ристић    
 

 

 

 

 

11. Одговори на питања: 

а) Ко је био руски цар 1914.године?    
б) Како се звао Рузвелтов економски план изласка из кризе ?      

в) Ко је био управитељ БиХ од 1882-1903.године ?     

1. 
2. 

3. 



 

 

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

испред догађаја: 
1. 1921.    Аншлус Аустрије 

2. 1934.    Брест-Литовски мир 

3. 1918.    Видовдански устав 

4. 1938.    Младотурска револуција 

5. 1908.    Атентат у Марсељу 

 
 

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 представника на Париској мировној 

конференцији: 

а) Италија-   

б) САД-   
 

 

15. На линију упиши појам чије значење је дато (не траже се лична имена државника): 
 

а)  - скупштина у Немачкој 
 

б)  - претерано штампање и обезвређивање новца 
 

в)  - место пословних,финансијских и трговинских састанака ради 

закључивања послова са новцем,меницама,хартијама од вредности или робом.
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Прво место   38-40 
Друго место  35-37 
Треће место  32-34 

 
НА ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ 32 И ВИШЕ ПОЕНА. 


