Број поена

ШИФРА__________
КОМИСИЈА__________

ТЕСТ ЗНАЊА
ЗА VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ИСТОРИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
2018. ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА РАД
Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео.
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!
1.
2.

ОСМИ РАЗРЕД-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2018.ГОДИНЕ
1.

Заокружи две државе које су 1900. године биле монархије:
а) Француска

2.

б) Шпанија

в) САД

г) Шведска

д) Финска

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) Када Бугарска улази у рат ?_________________________________________
в) Ко је био Аустро-угарски владар до 1916.год ? ________________________________________
г) Које државе су ратовале на источном фронту 1914.год. ?__________________________________
д) Ко је био врховни командант војске Краљевине Србије ? _______________________________

4.

Наведене битке поређај по хронолошком реду како су се догађале у Првом светском рату :
Верден, Цер , Марна, Галипоље

1.________________ 2.________________ 3.________________ 4.________________
5.

Заокружи Т aко је тврдња тачна а Н ако је нетачна.
а) Исељавање Срба са простора Старе Србије престало је после Берлинског конгреса
б) Српско-бугарски рат завршен је поразом Србије
в) САД улазе у Први светски рат 1918.године
г) Драгутин Димитријевић Апис осуђен је на смрт у Бомбашком процесу
д) Вођа Српске либералне странке у Војводини био је Михаило Полит - Десанчић
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6. Владавина Петра I Карађорђевића обележена је значајним историјским догађајима.Поред
године упиши догађај који је значајан за српску историју:
а) 1906. __________________________________________________________________________
б) 1908.__________________________________________________________________________
в) 1912.__________________________________________________________________________
7. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.
Хрватске опозиционе странке су 1905.године потписале ___________ резолуцију којом су се
изјасниле за уједињење _______________ са Хрватском и Славонијом.Српске опозиционе странке
потписале су Задарску резолуцију у којој су подржале захтеве Хрвата уз услов да Хрвати признају
___________________ српског народа.
8. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.
Адоф Хитлер неуспешно је покушао да преузме власт у _____________________(име града) пучу
1923.године. Осуђен је на пет година робије и у затвору је написао политички програм књигу______________________ (назив књиге).

9. Пажљиво погледај карту и одговори на питања:

а) За који догађај је везана ова историјска карта ?
____________________________________________________________________________________
б) Које државе су имале војске на супротној страни фронта ?
___________________________________________________________________________________
10. Поред имена политичара, напиши назив политичке странке чији су лидери били.
а) Јаша Томић ______________________________________________________________
б) Влатко Мачек ________________________________________________________
в) Милан Стојадиновић______________________________________________________________
11. Одговори на питања:
а) Када Бенито Мусолини постаје италијански премијер (година) ? _____________________
б) Ко је био председник југословенске владе када се завршио грађански рат у Шпанији?
_________________________________________________________________________
в) Које државе су биле потписнице Брест –литовског мира ?
_________________________________________________________________________

12. Повежи догађај и године тако што ћеш број испред година написати на линији
испред догађаја:
1. 1939.
_____ Минхенски споразум
2. 1914.
_____ Париски мир
3. 1919.
_____ Стварање Бановине Хрватске
4. 1938.
_____ Анексија БиХ
5. 1908.
_____ Атентат у Сарајеву
13. Испод фотографије напиши име личности :
а)

б)

_____________________
(име и презиме )

в)

____________________
(име и презиме )

_____________________
(име и презиме )

14. Поред имена држава напиши имена њихових представника на Париској мировној
конференцији:
а) Велика Британија-_____________________________
б) Француска-___________________________________
15. На линију упиши појам чије значење је дато (не траже се лична имена државника):
а)______________________- 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

