
ТЕСТОВИ И РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ  ЗА 5, 6, 7. И 8. 

РАЗРЕД 

ПЕТИ РАЗРЕД-ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2009. 
  
1.    Допуни празна места у тексту 
Најстарије државе света настале су на територији североисточне Африке, југозападне Азије и 

источног дела Средоземног мора.Овај простор историчари  једним именом називају______________. 

Данас се на том простору налазе државе:Јордан,Турска,Иран и још 5 

држава.1.____________;2.____________;3.___________;4.__________;5.________    

  
2.     Изнад црта напиши одговарајући број из леве колоне тако да тачно повежеш дате 

појмове: 

  

1.Египћани                           ___Гилгамеш 
2.Вавилонци                         ___Хамураби 
3.Јевреји                              ___Саркофаг 

4.Сумерци                            ___Стари завет 
  
3.    Подвуци реч која не припада низу 

  

Сфинга – Кеопс – Озирис – Иштар – Нил            
             

4.  Допиши 
  

а) Становнике Крита ујединио је владар града____________ 
б) Зидове палата Крићани су украшавали________________ 

в) Критску моћ срушили су_____________          

                                    
5.    Хронолошки поређај следеће догађаје уписујући  редни број на црту испред догађаја  

(број 1 за најстарији итд) 
  

___ Уједињење Крита 

___ Дорско покоравање Ахајаца 
___ Тројански рат 

___ Почетак Микенског доба 
___ Грчка колонизација       

                                                                                   
6.   На линији напиши нетачна места у тексту: 

  

После грчких пораза у рату против Персије у читавој Грчкој напредовало је демократско уређење а 

поготово у Спарти.У таком уређењу главне политичке одлуке доносили су аристократи   
   

__________________________________________________________________________       
                                                                                                                                       
7.  Поред тачних тврдњи заокружи ДА а поред нетачних НЕ 

  

Рим је основан 753.године                                                ДА   НЕ 
Плебејци су аристократи у Риму                                       ДА   НЕ 
Рим је добио име по свом оснивачу Рему                           ДА   НЕ 

Рим је основан на десној обали реке Тибар                       ДА   НЕ 
Римских краљева било је осам                                          ДА   НЕ          
                      

8.  Допиши 

  
После смрти Александра Великог његова држава се распала на три дела 
  

1._____________, 2.______________, 3._______________   



  
  

9.   Објасни значење следећих појмова 

  
а)  Мит_________________________________________________________ 
б)  Демократија____________________________________________________ 

в)  Аристократи_________________________________________________ 
г)  Тријумф______________________________________________________ 
  
   

10.    Попуни празна места у табели 
  

ГОДИНА ЛИЧНОСТ                ДОГАЂАЈ 

331 Г.П.Н.Е     

    ПОСТАО ПРВИ РИМСКИ ЦАР 

  ЛЕОНИДА   

  

11.   Узимајући правило да што је Зевс за Грке то је Јупитер за Римљане на црти напиши 

одговарајуће бројеве из леве колоне тако да тачно повежеш Грчке и Римске богове  
  

1.Хера                                    ___Венера 
2.Арес                                    ___Минерва 

3.Атина                     ___Јунона                                                                                         

4.Посејдон                 ___Марс 
5.Афродита               ___Нептун 

          
12. Поређај догађаје хронолошким редом уписујући број на црту испред догађаја(број 1 за 

најстарији итд) 
  

___  Пунски ратови 

___ Римско освајање Галије                                                                       
___ Почетак Римског Царства 

___ Римско освајање Дакије (данашње Румуније) 

  
13.  Поред тачних тврдњи заокружи слово Т а поред нетачних слово Н 
  

У Маратонској бици победили су Грци                    Т     Н 

Александар Велики је поражен код Гаугамеле        Т     Н 
Фаланга је елитни одред персијске војске              Т     Н 
Ханибал је чувени римски војсковођа                     Т     Н 

  
14. Заокружи слово испред тачног тврђења 
  

Октавијан Август је владао Римом: а) крајем 1.века п.н.е. и почетком 1.века н.е. 
 б) крајем 2.века п.н.е. и почетком 1.века п.н.е. 
 в) крајем 1.века н.е и почетком 2.века н.е. 

15.Напиши: 

  
1.  Бар два римска историчара_____________________________________________ 
2.  Две државе старог века чија се територија простирала на три континента 

_______________________________________________________________________ 
  

  

  

  
  
 

 



РЕШЕЊА   ПЕТИ РАЗРЕД-ОКРУЖНО ТАМИЧЕЊЕ 
  

  

  
1.      Стари исток,Ирак,Израел,Египат,Сирија,Либан      1+1+1+1+1+1            6 
2.      4,2,1,3                                                                         1+1+1+1                              4 

3.      Иштар                                                                                                                    1 
4.      а )Кносос, б) фреске, в) Ахајци                                       1+1+1                         3 
5.      1,4,3,2,5                                                                    1+1+1+1+1                           5 
6.      Пораза,Спарти,аристократи                                                                              3/0 

7.      НЕ,НЕ,НЕ,НЕ,НЕ                                                 1+1+1+1+1                            5 
8.      Македонија,Египат и Сирија                                                                            3/0 
9.      а)(Измишљене) приче о постанку животу и делима богова,(полубогова(хероја) и 

разних других бића(сирена,кентаура...)  

б) Владавина народа 
в) Најбољи,најугледнији људи(племство,владајући слој) 

г) Свечани улазак војсковође са војском у Рим после неке велике победе 1+1+1+1  4 

10.  први ред : Александар Велики(Дарије III),битка код Гaугамеле               2/0       

                         

други ред : 27.п.н.е.,Октавијан Август                                                            2/0 
  

трећи ред : 480.г.п.н.е, битка у Термопилима                                                 2/0 

  
    11   5,3,1,2,4                                                                     1+1+1+1+1                            5 

    12. 1,2,3,4                                                                         1+1+1+1                                

4                                                                     
    13   Т,Н,Н,Н                                                                    1+1+1+1                                4 
    14. под А                                                                                                                         1 

    15.  1)Тит Ливије,Тацит,Амијан Марцелин 

           2) Рим,Македонија                                                 1+1+1+1                                

4                                                                                                                                                        

                                                                                                                                              

       
  

  

Укупан број поена    58 

  

Прво место:   највећи број освојених поена 
  

Друго место: следећи по броју освојених поена 

  
Треће место: следећи по броју освојених поена 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ТЕСТ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
1.   Пажљиво прочитај   и одговори: 

Број поена 

    Средњи век почивао је на ратару, ритеру и свештенику. 
1.      Однос између два феудалца назива се___________________________________ 
2.      Најкрупнији властелини били су _______________________________________ 

3.      Најкрупнији властелини обавезивали су се на верност врховном господару,  
а то је био ___________________________________________________________ 
  

 2.Хронолошким редоследом поређај наведене догађаје пишући испред догађаја бројеве 

од 1 до 5:   
Број поена 
  

               ______   уздизање Дукље на ранг краљевине 
               ______   раскол хришћанске 

цркве                                                                                         

               ______   први помен Срба  

               ______   Часлав осамостаљује Србију 
               ______   Настало Мирослављево јеванђеље 
3.  Пажљиво прочитај   и одговори:  

Број поена 
  
      За време крсташких ратова сукобљавали су се хришћани и муслимани: 

1.      Ко је покренуо крсташке ратове?____________________________________  

2.      Који су циљ имали крсташки походи?_________________________________________ 
3.      У ком граду је одлучено да се покрене први крсташки рат?____________________ 

4.      Како се звао муслимански војсковођа који се супротставио крсташима? 

____________               

  
4.  Заокружи   Т ако је исказ тачан а  Н ако је исказ нетачан. 

1.    

Број поена 
  

Мађари су у Панонској низији затекли Хуне и Аваре                                     Т         Н 
2.   Арабљанска држава простирала се на западу до реке Инда                            Т        Н 

3.   Име Дакија потиче из античког периода                                                           Т        Н 

4.   Дукља је у XI веку водила два успешна устанка против Византије               Т        Н 
5.   У време Хлодовеха Франци примају хришћанство                                          Т        Н 

  
Број поена 

  
5. Пажљиво прочитај и одговори на које се владаре односе дате реченице:   

1.      ,, дошао на свет у судару раса,,  __________________________________________  

2.      ,,тело је вежбао честим пливањем,, _______________________________________ 
3.      ,, видевши своју ослепљену војску умро је од срчане капи,, ___________________ 
4.      ,,умео је да бира способне сараднике и подстиче њихову делатност,, ___________ 

                 
Број поена 
  

6.  Моћ средњовековних владара мерила се величином њихове државе. 

 Поред имена владара упиши до којих се граница простирала њихова држава  
на врхунцу моћи. 

1.      Душан Силни ______________________________________________________________ 

2.      Стјепан II Koтроманић_______________________________________________________ 
Број поена 
  

7. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама. Поред 

имена очева упиши њихове синове наследнике престола       
1.      Урош I ________________________________________________________________ 



2.      Стефан Дечански________________________________________________________ 
3.      Стефан Немања_________________________________________________________ 

  

8.  Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.  
Број поена 
  

  

 

година владар титула догађај 

1190.   Велики жупан   

      Аутокефалност српске цркве 

  Урош  V   Постаје очев савладар 

                                                                                                                                                         

   
  

9. Поред наведеног догаћаја упиши годину када се догодио:  
Број поена 

  

1.      Пад Скопља под турску власт        ___________             
2.      Битка на Ровинама                           ___________               

3.      Битка код Ангоре                             ___________                
4.      Твртково крунисање у Милешеви  ___________        

10.   Објасни значење следећих појмова: 
1.       

Број поена 

  
Млади краљ______________________________________________________________ 

2.      Патарени________________________________________________________________ 

3.      Готика__________________________________________________________________ 
4.      Кулук___________________________________________________________________ 
5.      Спахилук________________________________________________________________ 

  

11. Повежи обласне господаре и области којима су управљали, уписујући на линији број: 
               
Број поена 

  
        ________    Симеон Немањић                                      1.  Епир и Тесалија 
        ________    Угљеша Мрњавчевић                                2. Косово 

       ________     Балшићи                                                     3. Зета 
       ________    Лазар Хребељановић                                 4. Поморавље 
        ________    Вук Бранковић                                           5.Македонија  
  

12. Одговори:  
1.      Поред Срба који народи имају своје манастире на Светој гори, наведи  још три народа? 

Број поена 

  
__________________________________________________________________________ 

2.      Који владар даје самоуправу Светој гори ? 

__________________________________________________________________________ 

3.      Који је српски владар умро на Светој гори? 
__________________________________________________________________________ 

  

13. Допуни реченице тако да исказ буде тачан : 

Број поена 
  

      1.Данашња српска престоница, Београд, био је престоница и српском средњевековном владару 

деспоту____________________________________, први пут у српским рукама  



нашла се у време  краља_________________________________  о успону и развоју 
 града у XV веку сведочи дело које је написао __________________________________ 

     2. Након што су крсташи 1204. освојили Цариград Византија је сведена на  

област ____________________ и ______________________________________________. 
  
14.  Одговори: 

По Душановом зaконику зависни људи звали су се ________________________а они се деле на: 
1.       

Број поена 
  

____________________________________ 
2.      ____________________________________ 
3.      ____________________________________ 

4.      ____________________________________ 
5.      ____________________________________ 

   

Број поена 

  
15.   Од  XIII века почиње обнова рударске производње у Србији, привредни успон  
и јачање власти владара, одговори: 

1.      У време ког владара почиње привредни успон  Србије?____________________________ 
2.       Који народ је био заслужан за развој рударства у Србији?_________________________ 
3.      Како се звао највећи рудник на Балкану?________________________________________ 

  

   

БРОЈ 

ПИТАЊА 

ОДГОВОРИ БОДОВАЊЕ 

1. 1.   вазални однос      2.  Велможе     3.   владар  1+1+1= 3 

2.  4 3 1 2 5 1+1+1+1+1= 5 

3. 1. папа,    

2. ослобађање Христовог гроба, ослобађање Јерусалима 
3. у Клермону 
4.Саладин 

1+1+1+1=4 

4. Н  Н Т Н Т 1+1+1+1+1= 5 

5. 1. Атила       2. Карло Велики      3.  Самуило         4. Јустинијан 1+1+1+1=4 

6. 1. од  Дунава до Коринтског залива 
2. од Саве до мора и од Цетине до Дрине 

  

1+1=2 

7. 1. Драгутин      

 2. Душан Силни    

 3.  Стефан Немањић 

3/0 

8. 1.  Стефан Немања, битка на Морави 

2.  1219. Година, Стефан Немањић, краљ 

3.  1346. Година, краљ 

 1+1+1+1+1+1+1= 

7 

9. 1.   1391/1392       2. 1395.    3. 1402.    4. 1377. 
  

1+1+1+1=4 

10. 1.       Престолонаследник, владарска титула 

2.       јеретици, они који одступају од званичне цркве 

3.       стил у грађевинарству 
4.       радна обавеза 

5.       (турски )феудални посед, земљишни посед 

1+1+1+1+1= 5 

11.  1   5   3  4  2 1+1+1+1+1= 5 

12. 1. Грци, Грузијци, Бугари, Руси 

2.  Василије I 
3. Стефан Немања, монах Симеон 

1+1+1 

1 
1                 укупно 

5 

13. 1.  Стефан  Лазаревић,  Милутин, Константин Филозоф 

2. Епир, Никејско царство 

1+1+1=3 

1+1=2       укупно 



5 

14. Себри, меропси, сокалници, власи, занатлије, отроци  1+1+1+1+1+1=6 

15 1.        Урош I      2.  Саси       3. Ново Брдо 1+1+1= 3 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

  
  

1.  На линије уз дела напиши име и презиме аутора. 

а) Кип „Давид“- ___________________________________________ . 
б) Слика „Сикстинска Мадона“ - _________________________________________ . 

в) Дело „Краљ Лир“- ____________________________________________ .    
г) Дело „Похвала глупости“- _________________________________________ . 

  

2. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ. 
а) Светим римским царством немачке нације, у време пада Београда  1521.године 

    под турску власт, је владао _______________________ . 
б) Србијом је у време окончања Француске револуције владао_______________________ . 

в) У време Револуције 1848. Енглеском влада  __________________________ . 
  

3. Спој личности и догађаје везане за њих исписијући на црти број догађаја. 

  
         ___ Кутузов                               1. експедиција на Сицилију  
         ___ Ђузепе Мацини                 2. битка код Бородина  

         ___ Лајош Кошут                      3. битка код Вилагоша 

         ___ Ђузепе Гарибалди             4. заузимање Сигета 
         ___ Сулејман I                           5. Млада Италија  

  

4. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ. 
 а) „...човек је по природи добар и слободан, али су га искварили лоши системи владавине“ писао је 

у прослављеном делу _____________________________________________________________  

(назив дела)  француски филозоф-просветитељ и књижевник _________________________.   
  
б) Француску Енциклопедију науке, уметности и занатства, одштампане у  35 томова, уређивали су 

математичар  ___________________  и филозоф __________________ . 

  
5. Поред догађаја напиши године трајања. 
а) Српска револуција- од _______ до _________ године 

б) Први српски устанак- од ________ до _______ године 
в) Бечки конгрес- од _______ до ________ године 
г) Грађански рат у Америци- од ________ до _______ године 

  

  
6. Одговори на следећа питања: 
а) За време ког аустријско-турског рата је била Прва велика сеоба Срба?  

(назив рата)___________________________________________________  
б) Кога су Срби изабрали за војводу 1691. године, а цар му није потврдио то звање? 
______________________________________________(име и презиме)  

в) У коју земљу су се Срби селили из Јужне Угарске средином XVIII века? ______________ 

  
7. Бројевима од 1 до 5 поређај по хронолошком редоследу  догађаје 

      (почев од најстаријег). 

        
         ___ Карпошев устанак        



   ___ битка код Лепанта                                                     
         ___ Српски статути   

         ___ Оснивање Босанског Пашалука   

         ___ Васко да Гама стиже до обала Индије                     
  
  

  
  
8. На линији поред објашњења појма напиши назив појма. 
а) Просвећени апсолутизам се код нас називао- __________________________ 

б) Командант копнене турске војске је- _______________________ 
в) Султанов двор у Цариграду је- ____________________________ 
г) Присталица старог, законитог је- ________________________ 

д) Учење, тврдња која не води рачуна о стварности је- _________________________ 
  
9. На црте напиши одговарајуће бројеве из десне колоне,  

    тако да тачно повежеш дате појмове. 

                                                                            ___  дужд                             1. чартер 
                                                                            ___ округ                              2. кајзер 
                                                                            ___  попечитељ                    3. војвода 

                                                                            ___ повеља                           4. департман 
                                                                            ___ цар                                  5. министар 
  

10. Поред тачних исказа заокружи Т а поред нетачних Н. 

а) У Хабзбуршкој монархији Словени су били најбројније становништво.                Т      Н 
б) После уједињења Италије папа је остао у Ватикану  и ојачао световну власт.       Т      Н 

в) У револуцији 1848. године генерал Виндишгрец бомбардовао је Варшаву и  
    завео војну диктатуру.                                                                                                    Т      Н 

г) Источно питање је завршено проглашењем Турске за Републику.                           Т      Н 
д) Аустро-Угарском нагодбом Хабзбуршка монархија је подељена на две  

    самосталне и равноправне државе.                                                                               Т      Н 

  
11. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ и одговори на постављена 

      питања. 
      На територији Београдског пашалука, вођен је последњи аустријско-турски рат познат  

у српском народу под називом _______________________________________, по српском старешини 

(име и презиме) _________________________________. 
а) Којих година  је рат вођен?  од___________ до ___________ године 

б) Како се зове мир којим је завршен рат? _______________________________ 
в) Шта су тим миром Срби добили? __________________________________ 

  
12. Попуни празна места тако да се добије тачан исказ. 

      Године кад је у Србију прешао Доситеј Обрадовић  први министар просвете:    

а) Срби и Руси су поразили Турке на _______________________. 
б) Ослобађањем jугоисточне Србије у Првом српском устанку прославио се (име и презиме)  

________________________________________. 

  
13. Од наведених догађаја на линији испиши она три која су се десила у време  
      трајања Првог српског устанака. 

 а) битка на Варварину              б) бој на Засавици          в) погубњеље Хаџи Рувима 

 г) убиство Карађорђа                д) Ичков мир                  ђ) Хаџи Проданова буна  
_____________________________________________________________________________ 
  

 14. Наведени догађаји се односе на Први српски устанак.  
      Одговори на постављена питања. 
а) Која битка је била прва победа устаника? __________________________   

б) Ко је предвидио Турке  у тој бици? _______________________  
в) У ком боју су устаници први пут поражени? ____________________________  
  



15.  На линијама поред имена познатих жена напиши имена њихових познатих мужева. 
а) Жозефина Боанре- __________________________________  

б) Јелена Јовановић- ___________________________________ 

в) Рокселана- _________________________________________ 
г) Марија Антоанета- __________________________________  
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бр. 

пит. 

ОДГОВОР поени 

1. а) Микеланђело Буонароти(1)  

б) Рафаел Санцио(1)   
в) Виљем Шекспир(1)  
г) Еразмо Ротердамски (1)    

4 

2. а) (цар)  Карло V (1)   

б) (султан) Селим III (1)  
в) (краљица) Викторија (1)    

3 

3. 2,    5,    3,    1,    4,                  1+1+1+1+1 5 

4. а) Расправа о наукама и уметности(1),    (Жан Жак) Русо(1)  

б) Даламбер(1)      Дидро(1) 

4 

5. а) 1804-1835.(1)       

б) 1804-1813.(1)   
в) 1814-1815.(1)   
г) 1861-1865.(1) 

4 

6. а) Бечки (или Велики рат)(1),    

б) (Гроф) Ђорђе Бранковић (1)    
в) у Русију(1) 

3 

7. 5,    2,   4,   3,   1                        1+1+1+1+1 5 

8. а) јозефинизам(1)     
б) сераскер(1)       

в) Топкапи палата(1)   
г) легитимиста(1)  

д) доктрина(1) 

5 

9. 3,   4,   5,   1,   2                         1+1+1+1+1 5 

10. Т, Н, Н, Т, Т                             1+1+1+1+1 5 

11. Кочина крајина (1)      Кочи Анђелковићу (1)    

а) 1788-1791 (1)  
б) Свиштовски мир (1)  
в) амнестију (1) 

5 

12. a) Штубику(1)  

б) (Хајдук) Вељко Петровић(1) 

2 

13. а) битка на Варварину,    б) бој на Засавици        д) Ичков мир   

3/0 
3 

14. а) код Дрлупе(1)  

б) Аганлија(1)   
в) на Чокешини(1)   

  

3 

15. а) Наполеон Бонапарта(1)       

б) Карађорђе Петровић(1)  

в) Сулејман I(Величанствени)(1)      
г) Луј XVI (1) 

4 



ТЕСТ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
1.  Поред сваке од наведених личности упиши њен проналазак: 

а) Фердинанд фон Цепелин -  __________________________ 

б) Александар Флеминг - _____________________________ 

в) Ваневар Буш - 

____________________________________                                                          

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

најстарији) :   
  

______Пуштена у рад прва пруга на релацији Београд-Ниш 
______Први телеграф у Србији 
______Први трамвај са коњском запрегом у Београду 
______Закон о основним школама (уведено обавезно основно школовање) 
______Инсталиран први телефон у Београду                                                                 

                   ____ 
  
3.        Поред године доношења устава  упиши име владара који је тада владао Србијом,  

КСХС или Југославијом . 
а)1888.____________________________ б)1901._______________________________ 
в)1921.____________________________ 

г)1931._______________________________           ____ 
  
4. Наведени догађаји се односе на Други светски рат у Југославији. 

                                      ____ 
Одговори: 
а) Ко је командовао првим нападом четника на окупатора ? 

______________________________ 
б) Како се називају партизански органи власти у ослобођеним местима  ? 

___________________________________________________________________________

______ 
в) Ко је командовао немачком „казненом експедицијом“ у Србији ? 

_______________________  
г) Ко се  налази на челу Централног националног комитета ? 

______________________________ 
д) Ко је био председник Владе народног спаса у окупираној Србији ? 

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

                  ____ 
              
   а) Александар Карађорђевић престолонаследник је постао 1909.године                  

               Т      Н 
   б) У Краљевини Југославији постојала су три унивезитета  у Београду,Загребу,Сарајеву    

Т      Н 
    в) Председник владе  у јануару 1929. постао је генерал Петар Живковић.  

                            Т      Н                                                                       
    г) Рад Комунистичке партије Југославије  суспендован је Обзнаном. 

                                     Т      Н 
    д) Председник првог југословенског парламента био је Стојан Протић.                

                 Т      Н 
  
6. Поред имена ратних операција упиши годину: 
  а) битка за Британију- _________________ 
  б) битка за Мидвеј -  __________________ 
  в) десант код Арнхема -  __________________ 



  г) десант на Крит - 

 _____________________                                                                                     ____ 
  
7.Током Другог светског рата милиони људи су страдали у нацистичким логорима смрти. 
   Допуни празна места како би употпуни низ најозлоглашенијих логора у Европи. 

            ____                                   
  
Аушвиц,___________________,_____________________,Јасеновац___________________

___, 
Дахау,______________________,______________________________. 
  
8.   Од наведених  личности на линијама испиши  писце.     

                                                       ____  
      
а) Исидора Секулић  б)Александар Белић в)Раденко Станковић  г)Драгиша Васић д)Милош 

Црњански 
      ______________________, __________________________, ______________________________

     
  
9.   Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                       

  _____ 
  
Да би поништио националне супротности краљ Александар је земљу поделио на 

______________ бановина (упиши број) и управу главног града.Тако је Србија била 

подељена на __________(упиши број), а Хрватска на _____________бановине.Територија 

Словеније била је јединствена у оквиру ___________________бановине(упиши назив). 
10. Повежи појам  и његово објашњење тако што ћеш број испред појма написати на 

линији  
      испред објашњења:                                                                                                           

           _____ 
  

1.      федерација                    _____   мржња према другим нацијама 
2.      шовинизам                    _____   тежња за отцепљењем из неке заједнице  
3.      сепаратизам                  _____   сарадња са окупатором 
4.      колаборационизам       _____   убијање или протеривање читавог народа са 

одређеног простора 
5.      етничко чишћење         _____   савез држава     

  
11. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                          

 _____ 
  
    Током Другог светског рата Немци су у Норвешкој на власт 

поставили_________________________ 
(напиши име и презиме), по коме су сви сарадници окупатора 

названи,,______________________“. 
У Француској су на чело владе поставили маршала_____________________( напиши 

презиме) који је управљао француском територијом јужно од Париза .Ово подручје 

названо је ________________ 
______________________по бањи _______________ у којој је било седиште владе. 
   
  
12. Наведени догађаји се односе на Други светски рат. 

                                                               _____ 
Одговори: 
  а) Ко је преузео власт у Француској  после ослобођења од Немачке ? 

_________________________ 
  б) Ко је командовао немачком авијацијом? 

_______________________________________ 
  в) Где је извршено прво искрцавање савезника у Европи? __________________________ 



  г) Који амерички председник је издао наредбу да се баце атомске бомбе на Јапан? 

 ___________________________________ 
  д) Ко је био врховни командант савезничких трупа у операцији Оверлорд ? 

_____________________ 
  
13. Одговори на питања:                                                                                                                    

 _____ 
  
  а) Који град је једини у Европи имао три логора током Другог светског 

рата?___________________ 
  б) Наведи називе тих логора:____________________ ____________________ 

___________________ 
  
14.  Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.                                                         

  ______ 
  
  Нетрпељивост према Јеврејима назива се _____________________(упиши 

појам).Званичан прогон Јевреја у Трећем рајху започео је ________године доношењем 

_____________________ закона којима су Јеврејима одузети грађанска права и имовина. 
  
15. После капитулације Југославије у Априлском рату њена територија је подељена између 

Хитлерових савезника .Попуни табелу тачним подацима који недостају.                                  

_____ 
држава територија 

Бугарска 

  

  

НДХ 
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