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1. Dopuni re;enice i odgovori na pitawe>

2. Grafikoni prikazuju ukupan izvoz srpskih proizvoda u 
evropske zemqe od 1901. do 1910. godine (%). Pa`qivo ih 
pogledaj i odgovori na pitawa.

3. Podvuci ono {to je ta;no. Za vreme vladavine kraqa 
Petra È Srbija se u spoqnoj politici okrenula dr`avama 
Antante, odnosno>

VLADAVINA PETRA i KARA\OR\EVI]A

Петар I Карађорђевић дошао је на престо                      године. 

Он  је био                                                                  унук. владао је по Уставу 

из                        године. Шта значи када кажемо да са његовом владавином 

почиње парламентаризам у Србији?

 Француској   немачкој   италији   русији   аустроугарској   турској   румунији

a) Колико процената је износио извоз српских производа у аустроугарску до 1905. године?
б) За колико процената се тај извоз смањио у периоду од 1906. до 1910. године? 
в)  У коју земљу је Србија најмање извозила у периоду до 1905. године?

a)                                б)                               в)  
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4. Dopuni re;enice i odgovori na pitawe.

5. Uporedi vladavinu posledwih Obrenovi}a i Petra I 
Kara|or|evi}a. U ;emu su razlike?

највећи економски сукоб Србије са аустроугарском био је    

         . трајао је од 1906. до                 године. 

Како се завршио тај сукоб?

Обреновићи 
(Михаило, Милан, Александар) петар I Карађорђевић

Године живота 
приликом 

преузимања 
престола

Михаило: 16 година 1839. и 37. година 1860.

Милан:

александар:

Облик владавине у 
држави

Михаило:     Просвећени апсолутизам

Милан:

александар:

Парламентарна монархија

Поштовање устава не поштују устав и грађанске слободе

Оријентација у 
спољној политици

До 1878. године:

Од 1878. године:

Странка која их 
подржава 

у унутрашњој 
политици
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в) У каквој су вези ове личности са Првим светским ратом?

1. Odgovori na pitawe>

Шта је био узрок избијања Првог светског рата?

2. Pa`qivo pogledaj sliku, zatim odgovori na pitawa.

SVET U VELIKOM RATU 

а) Ко су личности на слици?

б) Којим поводом је направљена ова 
фотографија?

3. Ovaj propagandni plakat populari{e 
jedan vojni savez iz Prvog svetskog 
rata.
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4. Tabela prikazuje najzna;ajnije doga|aje u Prvom svetskom 
ratu. Popuni je podacima koji su tebi poznati.

а) О ком је савезу реч?  

б) на основу чега то закључујеш? 

в) Како се звао други војни савез који се борио у рату? наброј три државе 
чланице тог савеза. 

Западни фронт Источни фронт Балкански 
фронт

Италијански 
фронт

1914. битка на Марни

1915. 
Формиран 

Солунски фронт

1916. брусиловљева 
офанзива

1917. битка код 
Кобарида

1918. 
Потписан 

брестлитовски
мир
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1. Zaokru`i slovo ispred ta;nog odgovora i dopuni re;enicu.

EVROPA I SVET POSLE PRVOG SVETSKOG RATA

По завршетку Првог светског рата одржана је 1919–1920. године Мировна 
конференција у:

а) Женеви    б) бечу     в) Паризу    г) берлину 

Главну реч на овој конференцији водили су представници сила победница: 

велика британија, Француска, 
                                                                .

и

2. Oboj dr`ave koje su nastale posle Prvog svetskog rata.
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3. Dopuni re;enice.

4. Pored ta;nih tvrdwi zaokru`i T, a pored neta;nih N.

Силе победнице потписале су 1919. године споразум са немачком познат као  

                     уговор. По њему је немачка означена главним 

кривцем за рат.  Због тога је морала да:

а) уступи део својих територија Француској и Пољској;

б)                                                                                                                                 ;

в)                                                                                                                                .

5. Pogledaj sliku i odgovori na pitawa.

а) У ком граду је било седиште Друштва 
народа? 

б) Који су били главни циљеви ове 
организације?

в) Да ли је Друштво народа испунило свој задатак? Објасни. 

Т а) После Првог светског рата аустроугарска је очувала своје 
територије. Н

Т б) Шпанска грозница била је једна од најсмртоноснијих 
епидемија у историји. Н

Т в) После Првог светског рата жене у СаД су добиле право 
гласа. Н

Т г) Главну улогу у Друштву народа имале су русија и СаД. Н
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OTPOR, USTANAK I GRA|ANSKI RAT

2. Ovo su plakati - poternice koje su Nemci raspisali na 
po;etku rata u Jugoslaviji. Pa`qivo ih pogledaj, zatim 
odgovori na pitawa.

а) Против кога су потернице расписане?

б) Колика је награда била предвиђена за изручење “вођа 
банди”?

в) Шта можеш да закључиш на основу тога – какав је био 
однос немаца према вођама два покрета отпора? 

3. Ustanak protiv Nemaca 1941. godine se  
{irio brzo i sa uspehom. Prvi oslobo|eni 
grad u ;itavoj okupiranoj Evropi bio je 
(zaokru`i ta;an odgovor)> 

а) ваљево

б) Смедерево

в) лозница

У западној Србији партизани су током јесени ослободили велику територију 
са центром у Ужицу. Како је названа та територија?
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HLADNI RAT I bLOKOVSKA PODELA

1. Dopuni re;enice slede}im pojmovima> Var{avski pakt, 
zapadnoevropske dr`ave, Hladni rat, SAD, NATO pakt, 
komunizam, isto;noevropske dr`ave.

2. Pogledaj sliku i odgovori na pitawa.

После Другог светског рата у међународним односима владало је стање ве-

лике напетости, познато као     . Овај период 

карактерише супротстављеност између великих сила,      

и СССр.  Да би се спречило даље ширење утицаја Совјетског Савеза и про-

дор         у западну европу, створен је 1949. 

године Северноатлантски савез или        . Овај вој-

нополитички савез чиниле су СаД и већина                                                      .

такође, 1955. године СССр и         

створили су             .
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4. Ovako je karikaturista prikazao krizu oko Kube 1962. 
godine. Pogledaj je i odgovori na pitawa.

3. Dopuni re;enicu i odgovori na pitawe.

велике силе су 1949. године поделиле немачку на две државе: Савезну репу

блику немачку или Западну немачку и Демократску републику немачку или 

       . 

Како је подељен берлин? 

а) Ко су личности на  фотографији?

б) Како се зове покрет чији су они оснивачи? 

в) Који су основни циљеви овог покрета?
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5. Pogledaj sliku i odgovori na pitawa.

а) Како се зову државници који су имали главну улогу у том сукобу? 

б) Које државе они представљају? 

в) Зашто седе на нуклеарним бомбама? 

а) Ко је личност са слике?

б) Које године се његова посада спустила на 
Месец?

в) Коју чувену реченицу је изговорио када је 
крочио на Месечево тло?
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10. U Jugoslaviji su posle Drugog svetskog rata `iveli i 
stvarali mnogi zna;ajni umetnici. Ivo Andri} i Du{an 
Vukoti} dobili su najvi{a me|unarodna priznawa za svoj 
rad. Koje nagrade su u pitawu i koje godine su ih dobili?

Ovo su jo{ neke poznate li;nosti koje su obele`ile kulturu 
i umetnost u SfRJ. Na liniji upi{i wihovo ime i zanimawe.


