
ОСМИ РАЗРЕД-РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ-ТРСТЕНИК 2011 
 

1. Поред сваке од наведених личности упиши тачан назив странке којој су припадали:  ____ 

а) Антон Корошец   ________________________________________________________ 

б) Светозар Милетић   ______________________________________________________ 

в) Милутин Гарашанин   ____________________________________________________                                                                                                           

 

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

______ први самит несврстаних земаља  

______ кубанска криза  

______ настанак НАТО савеза  

______ оснивање Уједињених нација  

______ корејски рат   

                                                                                                                      

3. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања:.                                              ____    

„...Сва три народна имена: Срби, Хрвати и Словенци, потпуно су равноправна на целој територији 

Краљевине, и свако их може слободно употребљавати у свима приликама јавног живота и код 

свих власти.... Обе азбуке, ћирилица и латиница, такође су потпуно равноправне и свако их 

слободно може употребљавати на целој територији Краљевине....“ 

а) Ком докуметну припада овај одломак из историјског извора ? 

__________________________________________________________________ 

б) Ко су потписници овог документа  ? ________________________   ________________________ 

в) Где је документ потписан ? _________________________________ 

г) Када је потписан овај документ (датум и година) ?_______________________ 

4. Одговори на питања :                                                                                                                         ____ 

                                                               

 

                                                                                а) Који историјски догађај приказује фотографија?    

                                                                                    ___________________________________________ 

                                                                                б) Када се догађај догодио (година) ?   

                                                                                    __________________________________  

                                                                                в) Која епоха у историји је завршена овим догађајем ?                                                                                                                                                  

                                                                    __________________________________________ 

            

 

 

 

 

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

 а) У социјалистичкој Југославији донета су  три устава .                                                          Т      Н 

 б) Група „Бијело дугме“ одржала је концерт на хиподрому 1977.године .                              Т      Н 

 в) Иво Андрић добио је Нобелову награду за књижевност 1961.године.                                 Т      Н                                                                       

 г) Српске комунисте-либерале предводили су Марко Никезић и Латинка Перовић.              Т      Н 

 д) Прво емитовање телевизијског програма у Југославији било је у Београду.                       Т      Н 

 

6. Поред имена догађаја упиши годину:                                                                                         ____ 
  а) совјетска интервенција у Мађарској  _________________ 

  б) мисија „Аполо 11“  __________________ 

  в) настанак Европске економске заједнице  __________________ 

  г) совјетска окупација Чехословачке  _____________________                                                                                 
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7. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања:                                               ____           

„...позивам све Србе, Хрвате и Словенце да се уједините и приступите Народноослободилачкој војсци 

под маршалом Титом. 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...“ 

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

б) Ко је тада био председник југословенске владе  ? ___________________________________    

в) Из ког града је упућен позив ? _________________________________ 

г) Када се то догодило (датум и година) ?__________________________ 

 

8. На линијама испиши имена градова у којима је Немачка казнена експедиција              ____ 

    1941.године  извршила најмасовнија стрељања цивила у Србији. 

    ______________________, __________________________ 

 

9. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан.                                                             _____ 

 

Равногорски покрет се о послератном уређењу Југославије изјаснио на ___________________ конгресу 

одржаном ____________.године у селу _______________. 

  

10. Пажљиво погледај историјску карту и одговори на питања:                                                   _____ 

                                                                а) Поред редног броја на линијама напиши који окрузи су  

                                                                    припојени Србији: 1._________________  2.________________ 

                                                                                                     3._________________  4.________________ 

                                                                б) После ког рата су Србији припојени ови окрузи ? 

                                                                    ___________________________________________ 

                                                                в) Који српски владар се тада налазио на престолу 

                                                                   (титула ,име и презиме) ?  

                                                                    ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

11. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                           _____ 

    Савезници су почели да подржавају партизански покрет од ____________________ конференције 

која је одржана _________.године. 

 

12. Наведени догађаји се односе на послератну Југославију.                                                      _____ 

Одговори на питања: 

  а) Ко је био први председник владе ? _________________________________________________ 

  б) Када је укинута монархија (датум и година) ? ___________________________________ 

  в) Шта је био главни захтев Албанаца на демонстрацијама 1968.године ?  

  ______________________________________________________________ 

  г) Када је дошло до других великих демонстарација Албанаца (година) ? _____________________ 

 

13. Одговори на питања:                                                                                                                     _____ 

  а) Коју међународну организацију су наследиле Уједињене нације ? 

   __________________________________________________________ 

  б) Где је одржана оснивачка конференција Уједињених нација ? _____________________________ 

3. 

1. 

2. 

4. 
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14. Испод фотографије напиши име личности и државе чији је био вођа.                                 _____ 

 

а)                                  б)                                   в)                                  г)                                 

                                                                 
 

______________        ________________          ______________            _______________      
   (име и презиме )                       (име и презиме )                         (име и презиме )                           (име и презиме )                                                            
 

______________        ________________          ______________            _______________        
          (држава )                                  (држава )                                    (држава )                                         (држава )                                                   
 

15. У окупираној Европи током Другог светског рата милиони невиних људи страдали су у 

концентрационим логорима. Логори  који недостају на карти  су обележене редним бројевима. 

Поред редног броја на линијама напиши који логори су се налазили на тим местима.          ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

                                               4.________________________________________ 

 

 

 

1. 
 

2. 

3. 

4. 
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РЕШЕЊА – ОСМИ РАЗРЕД – РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2011. 

 

1. Одговор: а) Словенска људска странка (1), б) Српска народна слободоумна странка (1),  

                      в) Напредна странка (1) .............................................................................................................   3 

 

2.Одговор: 4,  5,  2,  1,  3  (1+1+1+1+1) ................................................................................. ...........................   5 

 

3. Одговор: а) Крфска декларација (1),    б) Никола Пашић (1), Анте Трумбић (1) 

                     в) на Крфу (1) , 

                     г) (7)20.јул 1917. (1)   .…................................................................................................................   5 

 

4.Одговор: а) пад (рушење) Берлинског зида (1),  б) 1989. (1),  в) хладни рат (1) .................................... 3 

 

5. Одговор: Т, Н , Т, Т,  Н (1+1+1+1+1) ...........................................................................................................  5 

 

6. Одговор:  а) 1956. (1),        б)  1969. (1)  в) 1957. (1)  г) 1968. (1) ................................................................ 4 

 

7. Одговор: а) Петар II Карађорђевић (1), б) Иван Шубашић (1), 

                      в) Лондону (1)  г) 12.септембар 1944.(1)  .....................................................................................4 

 

8. Одговор: Крагујевац (1),   Краљево (1),  ..................................................................................... ................ 2  

 

9.Одговор:  Светосавском  (1), 1944. (1), Ба. (1),   ........................................................................................... 3 

10. Одговор:а) 1. Нишки (1)    2. Топлички (1)      3. Пиротски (1)         4. Врањски (1)           

                      б) Српско-турског рата (1) ,в) кнез Милан Обреновић (1)              .......................................  6 

 

11. Одговор: Техеранске  (1),  1943. (1) ............................................................................................................. 2 

12.Одговор: а) Јосип Броз (Тито) (1)      б) 29.новембар 1945. (1),  в) Косово - република (1)  

                       г) 1981. (1) ................................................................................................................ ........................ 4 

 

13. Одговор: а) Друштво (Лига) народа (1),   б)  Сан Франциску (1),    ....................................................  2 

 

14. Одговор: а) Џон Кенеди, САД (2/0), 

                        б) Махатма (Мохандас) Ганди, Индија (2/0), 

                        в) Бенито Мусолини, Италија (2/0), 

                        г) Никита Хрушчов, СССР(Совјетски Савез) (2/0) .............................................................. 8 

 

15. Одговори: 1 – Аушвиц (1),  

                          2 – Треблинка  (1)  

                          3 – Дахау (1) 

                          4 – Јасеновац (1) ..........................................................................................................................4  

 

                                                                    УКУПАН БРОЈ ПОЕНА ...........................................60 

 

                       Прво место    највише освојених поена   

                       Друго место   поeн мање  од првопласираног 

                       Треће место   два поена мање од првопласираног   
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                                 ШИФРА__________ 

   
                                КОМИСИЈА__________ 

 

ТЕСТ  ЗНАЊА 
 

 

 

ЗА  VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

   

ИСТОРИЈА 
 

 

 

РЕПУБЛИЧКО     ТАКМИЧЕЊЕ 

2011.  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. 

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

 

 

 

Број поена 


