
ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
ИСТОРИЈА 8

14.
ЧАС

Име и презиме

Наставни предмет Историја Разред и одељење 8

Редни број часа 14. Датум

Назив наставне теме Европа, свет и српски народ у југословенској држави у периоду између 
два светска рата

Назив наставне јединице Стварање југословенске државе

Тип наставног часа Утврђивање 

Циљеви часа

– Разумевање значаја југословенске идеје;
– Разумевање начина настанка Краљевине СХС;
– Разумевање карактеристика политичког живота у Краљевини СХС до 
Видовданског устава;
– Разумевање значаја Видовданског устава.

Исходи Ученик ће на крају часа моћи да:
– наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких 
идеја, ставова појединаца и група у савременом добу;
– образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском 
контексту;
– изрази ставове засноване на историјским аргументима, уважавајући 
мишљење саговорника.

Кључни појмови

Држава Словенаца, Хрвата и Срба, Женевски споразум, уједињење, 
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, Обзнана, Видовдански 
устав, Александар I Карађорђевић, конституисати, федерализам, 
централизам

Међупредметне 
корелације

Географија (Југоисточна Европа, интеграциони и дезинтеграциони 
процеси)
Грађанско васпитање (заједница различитих културних група)

Опште међупредметне 
компетенције

– Компетенција за учење (активно конструише знање; уочава структуру 
градива, активно селектује познато од непознатог, битно од небитног, 
уме да резимира и елаборира основне идеје);
– Рад с подацима и информацијама (зна да је за разумевање догађаја 
и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и 
поуздане податке);
– Комуникација (у комуникацији изражава своје ставове, мишљење, 
осећања, вредности и идентитет на позитиван, конструктиван и 
аргументован начин);
– Одговорно учешће у демократском друштву (критички и 
аргументовано учествује у разматрању отворених питања за која је 
заинтересован поштујући разлике у мишљењу и интересима и даје 
лични допринос постизању договора).

Наставне методе дијалошка, монолошка, илустративна, рад с уџбеником

Облици рада индивидуални, фронтални

Наставна средства и 
помагала

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима, др Весна 
Димитријевић, Вулкан знање; Историјска карта: Европа уочи Првог 
светског рата 1914.

ЗА НАСТАВНИКЕ
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ТОК ЧАСА

Активности наставника Активности ученика

Уводни део

Наставник представља и јасно дефинише циљеве 
часа.
Ученици ће на овом часу бити у позицији 
историчара који анализира историјске изворе 
током истраживања. У том смислу припремљено је 
неколико докумената (у виду презентације) које ће 
ученици моћи уз помоћ наставника да анализирају 
и на тај начин лакше разумеју и утврде оно што су 
радили на часу обраде новог градива (историјски 
извори налазе се у прилогу припреме).

Пажљиво прате упутства наставника.

Главни део

Разговор о стварању југословенске државе почиње 
кратким разговором о југословенској идеји која је 
претходила југословенској држави.
Наставник у том смислу наводи неколико 
занимљивих података о развоју југословенске идеје:
– први који је писао о могућности уједињења 
јужнословенских народа био je хрватски теолог 
Јурај Крижанић (1618–1683);
– историчар Милорад Екмечић написао је књигу под 
насловом Стварање Југославије (1790–1818), у којој 
објашњава да се на Темишварском сабору 1790. већ 
назире југословенска идеја;
– почетком шездесетих година 19. века у Загребу, у 
Хабзбуршкој монархији, основана је Југословенска 
академија наука и уметности. Иницијатор њеног 
оснивања био је надбискуп Јосип Јурај Штросмајер.

Учествују у разговору, дискутују, одговарају на 
питања.

Шта представља југословенска идеја? 

Када се јавља југословенска идеја и код којих 
народа?

Шта је то што је било заједничко свим 
јужнословенским народима, а што је 
искоришћено као основа уједињења? 
Образложи свој одговор.
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• Нишка декларација • Крфска декларација • Југословеснки 
одбор • Држава Словенаца, Хрвата и Срба • Женевски споразум
• уједињење • Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца • Обзнана
• Видовдански устав • Александар I Kарађорђевић

Када се јавила идеја о уједињењу Јужних Словена? Објас-
ни значај Вилсонових Четрнаест тачака за стварање нових 
држава после Првог светског рата. Истражи и наведи у којим 
деловима Аустроугарске су живели Јужни Словени.

СТВАРАЊЕ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
ДРЖАВЕ

РАЗВОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИДЕЈЕ
Замисао да буде створена држава која би окупила све Јужне Словене ја-

вила се још током 19. века. Сматрало се, у складу с тадашњим схватањима 
о нацији, да народи који говоре исти или сличан језик, имају сродно поре-
кло и културно наслеђе треба да образују заједничку државу. Остварење 
те идеје није било могуће све док два стара царства – Османско и Хаб-
збуршко – нису била срушена. Аустроугарске власти почетком 20. века, 
посебно након стварања хрватско-српске коалиције, савеза хрватских и 
српских странака у Хрватском сабору, све више су показивале страх од 
могућег уједињења Јужних Словена. Због тога је 1909. у Загребу одржан 
Велеиздајнички процес, на којем је пред суд било изведено више десети-
на истакнутих Срба, чланова Самосталне српске странке, под оптужбом 
да раде на отцепљењу јужнословенских крајева Хабзбуршке монархије и 
њиховом уједињењу са Србијом и Црном Гором. На по-
четку Великог рата, након величанствене победе српске 
војске на Колубари, Народна скупштина Краљевине Ср-
бије 7. децембра 1914. донела је Нишку декларацију, у 
којој се наводи да су ратни циљеви Србије ослобођење и 
уједињење Срба, Хрвата и Словенаца у заједничку државу. 
У пролеће 1915. хрватски, српски и словеначки полити-
чари, који су због својих ставова емигрирали из Аустроу-
гарске (Анте Трумбић, Франо Супило, Иван Мештровић, 
Никола Стојановић, Франц Поточњак...), оснивају у Па-
ризу Југословенски одбор, чији је циљ био да се јавност у 
савезничким земљама убеди у потребу стварања југосло-
венске државе.

Никола Пашић и регент 
Александар Карађорђевић

Дигитални уџбеник

• Интерактивни тест 
„Стварање југословенске  
државе“ 
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Следећи део часа посвећен је анализи два 
историјска извора из којих се види с којим циљем су 
јужнословенски народи одлучили да се уједине. 
У питању су одломци из Манифеста Југословенског 
одбора (мај 1915) и Крфске декларације (јул 1917).

Наставник објашњава значење латинских речи 
divide et impera и као пример наводи чест случај да 
аустроугарска команда током Првог светског рата 
шаље припаднике словенских трупа у прве борбене 
редове против других словенских народа: 
– у Мачви 1914. било је доста словеначких, 
хрватских, чешких, па и српских војника; 
– на Источном фронту против Русије било је доста 
чешких, словачких, хрватских и српских војника 
(нпр. Милош Црњански).

Која је улога Југословенског одбора у 
формирању прве југословенске државе? Ко су 
били најзначајнији представници?

Шта се у оба документа види као предност 
уједињења јужнословенских народа? 
Образложи своје мишљење.

Шта значе речи као што су „туђински јарам“ 
или „туђинско ропство“? У којим великим 
државама су јужнословенски народи живели 
током новог века? 
Какав је однос Аустроугарске према 
јужнословенским народима? Образложите.
Шта се по вашем мишљењу поручује 
реченицом: „Tek onda kad bude ujedinjen, 
posjedovat će taj narod nužna sredstva za 
neovisan opstanak“?
Које области ће обухватати нова држава? 
Пронађите их на карти.
Зашто је значајна Крфска декларација?

Наставник покреће разговор о начину формирања 
прве јужнословенске државе. Подстиче ученике да 
користећи знања стечена у седмом разреду уоче 
да је Краљевина СХС уједињена по италијанском 
моделу.

Када је проглашено стварање Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца? На који начин су 
уједињене наведене области?
Шта је Народно вијеће? На челу које државе се 
налазило Народно вијеће? Које области су се 
директно прикључиле Краљевини Србији, а не 
преко Државе СХС? 
Краљевина СХС настала је по моделу настанка 
једне европске државе, да ли знате које? 
Зашто су Краљевину Србију пре Првог 
светског рата звали Пијемонт?
 

Разговор о политичким странкама које су учествовале 
на изборима за Уставотворну скупштину и њиховим 
политичким програмима. У том смислу ученици 
ће моћи да прочитају кратке одломке из програма 
Демократске, Радикалне странке и КПЈ и да дискутују 
(одломци су дати у прилогу припреме).

Наставник упућује ученике на табеларни приказ 
резултата избора за Уставотворну скупштину на 61. 
страни.

Која је улога Уставотворне скупштине? Зашто је 
било потребно да се напише нови устав? Зашто 
су избори за Уставотворну скупштину одржани 
тек 1920, скоро две године након уједињења? Да 
ли су на то утицале и међународне околности? 
Када су признате границе Краљевине СХС? У 
каквој су повезаности границе нове државе и 
избори за Уставотворну скупштину? Образложи 
своје мишљење.
Које идеје је заступала Демократска странка 
1920. године? Образложите.
Да ли се програм Радикалне странке променио 
у новој држави? Образложи.
Које идеје је заступала КПЈ? Колико мандата 
је освојила КПЈ на изборима за Уставотворну 
скупштину? Да ли је с таквим идејама КПЈ 
представљала опасност за монархију? 
Образложите.
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Уводни део

Наставник представља и јасно дефинише циљеве 
часа.
Ученици ће на овом часу бити у позицији 
историчара који анализира историјске изворе 
током истраживања. У том смислу припремљено је 
неколико докумената (у виду презентације) које ће 
ученици моћи уз помоћ наставника да анализирају 
и на тај начин лакше разумеју и утврде оно што су 
радили на часу обраде новог градива (историјски 
извори налазе се у прилогу припреме).

Пажљиво прате упутства наставника.

Главни део

Разговор о стварању југословенске државе почиње 
кратким разговором о југословенској идеји која је 
претходила југословенској држави.
Наставник у том смислу наводи неколико 
занимљивих података о развоју југословенске идеје:
– први који је писао о могућности уједињења 
јужнословенских народа био je хрватски теолог 
Јурај Крижанић (1618–1683);
– историчар Милорад Екмечић написао је књигу под 
насловом Стварање Југославије (1790–1818), у којој 
објашњава да се на Темишварском сабору 1790. већ 
назире југословенска идеја;
– почетком шездесетих година 19. века у Загребу, у 
Хабзбуршкој монархији, основана је Југословенска 
академија наука и уметности. Иницијатор њеног 
оснивања био је надбискуп Јосип Јурај Штросмајер.

Учествују у разговору, дискутују, одговарају на 
питања.

Шта представља југословенска идеја? 

Када се јавља југословенска идеја и код којих 
народа?

Шта је то што је било заједничко свим 
јужнословенским народима, а што је 
искоришћено као основа уједињења? 
Образложи свој одговор.
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Када се јавила идеја о уједињењу Јужних Словена? Објас-
ни значај Вилсонових Четрнаест тачака за стварање нових 
држава после Првог светског рата. Истражи и наведи у којим 
деловима Аустроугарске су живели Јужни Словени.

СТВАРАЊЕ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
ДРЖАВЕ

РАЗВОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИДЕЈЕ
Замисао да буде створена држава која би окупила све Јужне Словене ја-

вила се још током 19. века. Сматрало се, у складу с тадашњим схватањима 
о нацији, да народи који говоре исти или сличан језик, имају сродно поре-
кло и културно наслеђе треба да образују заједничку државу. Остварење 
те идеје није било могуће све док два стара царства – Османско и Хаб-
збуршко – нису била срушена. Аустроугарске власти почетком 20. века, 
посебно након стварања хрватско-српске коалиције, савеза хрватских и 
српских странака у Хрватском сабору, све више су показивале страх од 
могућег уједињења Јужних Словена. Због тога је 1909. у Загребу одржан 
Велеиздајнички процес, на којем је пред суд било изведено више десети-
на истакнутих Срба, чланова Самосталне српске странке, под оптужбом 
да раде на отцепљењу јужнословенских крајева Хабзбуршке монархије и 
њиховом уједињењу са Србијом и Црном Гором. На по-
четку Великог рата, након величанствене победе српске 
војске на Колубари, Народна скупштина Краљевине Ср-
бије 7. децембра 1914. донела је Нишку декларацију, у 
којој се наводи да су ратни циљеви Србије ослобођење и 
уједињење Срба, Хрвата и Словенаца у заједничку државу. 
У пролеће 1915. хрватски, српски и словеначки полити-
чари, који су због својих ставова емигрирали из Аустроу-
гарске (Анте Трумбић, Франо Супило, Иван Мештровић, 
Никола Стојановић, Франц Поточњак...), оснивају у Па-
ризу Југословенски одбор, чији је циљ био да се јавност у 
савезничким земљама убеди у потребу стварања југосло-
венске државе.

Никола Пашић и регент 
Александар Карађорђевић

Дигитални уџбеник

• Интерактивни тест 
„Стварање југословенске  
државе“ 



ТОК ЧАСА 14.
ЧАС

Следећи део часа посвећен је анализи два 
историјска извора из којих се види с којим циљем су 
јужнословенски народи одлучили да се уједине. 
У питању су одломци из Манифеста Југословенског 
одбора (мај 1915) и Крфске декларације (јул 1917).

Наставник објашњава значење латинских речи 
divide et impera и као пример наводи чест случај да 
аустроугарска команда током Првог светског рата 
шаље припаднике словенских трупа у прве борбене 
редове против других словенских народа: 
– у Мачви 1914. било је доста словеначких, 
хрватских, чешких, па и српских војника; 
– на Источном фронту против Русије било је доста 
чешких, словачких, хрватских и српских војника 
(нпр. Милош Црњански).

Која је улога Југословенског одбора у 
формирању прве југословенске државе? Ко су 
били најзначајнији представници?

Шта се у оба документа види као предност 
уједињења јужнословенских народа? 
Образложи своје мишљење.

Шта значе речи као што су „туђински јарам“ 
или „туђинско ропство“? У којим великим 
државама су јужнословенски народи живели 
током новог века? 
Какав је однос Аустроугарске према 
јужнословенским народима? Образложите.
Шта се по вашем мишљењу поручује 
реченицом: „Tek onda kad bude ujedinjen, 
posjedovat će taj narod nužna sredstva za 
neovisan opstanak“?
Које области ће обухватати нова држава? 
Пронађите их на карти.
Зашто је значајна Крфска декларација?

Наставник покреће разговор о начину формирања 
прве јужнословенске државе. Подстиче ученике да 
користећи знања стечена у седмом разреду уоче 
да је Краљевина СХС уједињена по италијанском 
моделу.

Када је проглашено стварање Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца? На који начин су 
уједињене наведене области?
Шта је Народно вијеће? На челу које државе се 
налазило Народно вијеће? Које области су се 
директно прикључиле Краљевини Србији, а не 
преко Државе СХС? 
Краљевина СХС настала је по моделу настанка 
једне европске државе, да ли знате које? 
Зашто су Краљевину Србију пре Првог 
светског рата звали Пијемонт?
 

Разговор о политичким странкама које су учествовале 
на изборима за Уставотворну скупштину и њиховим 
политичким програмима. У том смислу ученици 
ће моћи да прочитају кратке одломке из програма 
Демократске, Радикалне странке и КПЈ и да дискутују 
(одломци су дати у прилогу припреме).

Наставник упућује ученике на табеларни приказ 
резултата избора за Уставотворну скупштину на 61. 
страни.

Која је улога Уставотворне скупштине? Зашто је 
било потребно да се напише нови устав? Зашто 
су избори за Уставотворну скупштину одржани 
тек 1920, скоро две године након уједињења? Да 
ли су на то утицале и међународне околности? 
Када су признате границе Краљевине СХС? У 
каквој су повезаности границе нове државе и 
избори за Уставотворну скупштину? Образложи 
своје мишљење.
Које идеје је заступала Демократска странка 
1920. године? Образложите.
Да ли се програм Радикалне странке променио 
у новој држави? Образложи.
Које идеје је заступала КПЈ? Колико мандата 
је освојила КПЈ на изборима за Уставотворну 
скупштину? Да ли је с таквим идејама КПЈ 
представљала опасност за монархију? 
Образложите.



ТОК ЧАСА14.
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Прилог 2

ИЗ ПРОГРАМА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
I
1. Демократска Странка сматра народ Срба, Хрвата и Словенаца као националну цјелину једну по крви 
и језику и по својим осјећајима, по континуитету земљишта на коме неподвојено живи и по заједничким 
животним интересима свог народног опстанка, па ће досљедна таквом схватању народног јединства у 
циљу јачања народне државе радити за једну југославенску народну и државну мисао.

НАРОДНА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Народна радикална странка је политичка парламентарна странка. Због тога је пре свега у 
супротностима са странкама и струјама, које не стоје на парламентарним позицијама. Ми стојимо 
на становишту самоуправе и слободе народа, што је једино могуће на парламентарној основи. Без 
парламентаризма нема слободе и самоуправе. За парламентаризам странка се борила од почетка, 
докле га није извојевала уз велике напоре и жртве, те ће парламентарно начело бранити и одбранити 
такође и у будућности.
ИЗ ПРОГРАМА КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ДОНЕТОГ НА ЊЕНОМ ДРУГОМ КОНГРЕСУ
Вуковар, 20–25. јуна 1920.
 
I

[…] Социјална револуција пролетаријата, замењујући приватну својину средстава за производњу и 
размјену друштвеном својином и уводећи планску организацију друштвеног произвођачког процеса, 
да би осигурала благостање и свестрано развиће свих друштвених слојева, уништит ће подјелу друштва 
на класе и тиме ослободити цијело потиштено човјечанство, уништавајући све облике експлоатације 
једнога дијела друштва по другом [од стране другог].

Чек-листа

САРАДЊА Углавном 
јесам Повремено Углавном 

нисам

Нисам сигуран 
/ нисам 
сигурна

Користио/-ла сам аргументе при 
изношењу и објашњавању својих 
ставова и мишљења током анализе 
историјског извора.

Разумео/-ла сам нове речи и појмове 
који су коришћени на часу.

Износио/-ла сам своје ставове и 
мишљење на прихватљив начин.

Успешно сам се сналазио/-ла на 
историјској карти.



Име и презиме ____________________________________________                      одељење: ________

1. Која европска држава се сматра „колевком индустрије“?

а) Холандија                  б) Велика Британија                  в) Пруска                  г) Аустрија

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Како се звао први председник САД?

а) Томас Џеферсон    б) Бенџамин Френклин
в) Александар Флеминг   г) Џорџ Вашингтон

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. Којим догађајем је почела Француска буржоаска револуција?

а) реформама краља Луја ХVI  б) рушењем Бастиље
в) сазивањем Народне скупштине  г) бекством краља из Париза 

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Који друштвени односи су укинути током грађанских револуција?

а) робовласнички   б) капиталистички
в) социјалистички   г) феудални

Заокружи слово испред тачног одговора.

5. Које године је Наполеон постао први француски цар?

а) 1799.                  б) 1801.                  в) 1804.                  г) 1805.

Заокружи слово испред тачног одговора.

6. Шта је био повод за избијање Првог српског устанка?

а) повратак јањичара у Београдски пашалук
б) убиство београдског везира
в) убиства виђенијих нахијских кнезова
г) збор у Орашцу

Заокружи слово испред тачног одговора.

7. Којим догађајем је завршена Српска револуција (1804–1835)?
а) Милетином буном    б) Сретењским уставом
в) Турским уставом   г) абдикацијом кнеза Милоша

Заокружи слово испред тачног одговора.

8. Повежи догађаје с годином њиховог дешавања. Једна од наведених година је вишак.

а) 1878.  б) 1912.  в) 1871.  г) 1908.  д) 1875.

_____ уједињење Немачке

_____ Анексиона криза

_____ конгрес у Берлину

_____ Први балкански рат

Упиши одговарајуће слово на одговарајућу линију.

Група 
БИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ



Група 
Б ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

9. Повежи појмове са њиховим значењима.

а) регент    ____ самоуправа

б) аутономија    ____ онај који влада у краљево име

в) анархија    ____ безвлашће

г) пролетаријат   ____ радничка класа

       ____ врста идеологије

Упиши одговарајуће слово на одговарајућу линију.

10. Која од наведених битака не припада Првом светском рату?

а) битка код Вердена     б) битка на Церу 
в) битка код Куманова    г) битка код Таненберга 

Заокружи слово испред тачног одговора.

11.  Како се зове идеологија која је сматрала да средства за производњу треба да буду својина 
друштва?

а) либерализам    б) социјализам 
в) конзервативизам     г) радикализам

Заокружи слово испред тачног одговора.

12. Одговори ко је личност на фотографији.

Одговор: ____________________________ 

На линији упиши одговор.



Име и презиме Одељење
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ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Одговори на питање. 

Које државе су чиниле савез сила Осовине (Тројни пакт)?

 ______________________________________________________________

Заокружи слово испред тачног одговора.

Којим догађајем је започео Други светски рат, 1. септембра 1939. 
године? 
а) Нападом СССР на Финску;
б) Немачким нападом на Пољску;
в) Француским нападом на Немачку;
г) Немачким нападом на СССР.

Допуни реченицу речима које недостају.

На челу француске владе која је у јуну 1940. потписала примирје с 
Немачком налазио се маршал _________________________________, док 
је окупацију одбио да прихвати генерал ____________________________, 
који је позвао сународнике да наставе борбу.

Пажљиво прочитај део историјског извора и одговори на питања. 

„Председник САД и министар председник 
г. Черчил [...], сматрају оправданим да објаве 
извесна заједничка начела државне политике 
својих земаља на којима заснивају своје наде у 
бољу будућност света [...]“

Како се звао овај документ?

 ______________________________________________________________

Шта је он утврђивао?

 ______________________________________________________________

1.  

2.  

3.  

4.  

82 ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

АТЛАНТСКА ПОВЕЉА 
На последице настанка Тројног пакта, који је директно био уперен 

против њихових интереса, морале су да реагују највеће демократске 
земље – САД и Велика Британија. Амерички председ-
ник Рузвелт и британски премијер Черчил састали су 
се у августу 1941. на броду „Принц од Велса” у водама 
Атлантског океана, у близини Њуфаундленда, да би 
утврдили како треба да буде уређен послератни свет. 
У заједничкој изјави, познатој као Атлантска повеља, 
они су, као лидери демократског света, истакли начела 
слободе и права сваке државе да самостално одлучује 
о својој будућности. Овај документ је убрзо потписао 
и вођа СССР-а маршал Стаљин, као и представници 
избеглих влада свих окупираних држава, међу којима 
и Краљевине Југославије. На основу Атлантске повеље 
у Вашингтону је 1. јануара 1942. донета Декларација 
Уједињених нација, коју је потписало 26 земаља, чиме је 

формирана Антифашистичка коалиција (званично Коалиција уједињених 
нација). Државе потписнице обавезале су се да ће „употребити сва своја 
средства, војна или привредна” против „дивљачких и сурових снага које 
настоје да подјарме свет”. У овој декларацији први пут употребљен је на-
зив „Уједињене нације”, који ће од 1945. носити Организација Уједињених 
нација (ОУН).

подјармити – 
потчинити

АТЛАНТСКА ПОВЕЉА

Пажљиво прочитај одломак из Атлантске повеље. 
Потом одговори на питање.

„Председник САД и министар председник г. Черчил 
[...], сматрају оправданим да објаве извесна заједничка на-
чела државне политике својих земаља на којима заснивају 
своје наде у бољу будућност света.

Прво, њихове земље не траже никакво територијално 
или било какво друго повећање;

Друго, оне желе да се не врше никакве територијалне промене које не би биле у складу са 
слободно израженом вољом заинтересованих народа;

Треће, оне поштују право свих народа да изаберу облик владавине под којом желе живети и 
желе да суверена права и право управљања самим собом буду враћена онима који су тих права 
силом лишени [...]”

(Цитирано према: Балкански уговорни односи 1876–1996, II том (1919–1945),
приредио Момир Стојковић, ЈП Службени лист СРЈ, Београд, 1998)

Ако знаш да је Атлантска повеља настала у августу 1941, на које народе се односило начело 
о потреби да им буде враћено право управљања самим собом, којег су били лишени силом? 

Рузвелт и 
Черчил, сусрет 
на броду 
„Принц од 
Велса” 

ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР

  Исечак из америчке штампе с 
вестима о Атлантској повељи

ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ
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ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Прочитај текст и одговори на питање.

САД су ушле у рат након што су јапанске ваздушне снаге 7. децембра 
1941. напале најважнију америчку поморску базу на Пацифику.
Како се звала та база?

 ______________________________________________________________

Заокружи слово Т ако је тврдња тачна или слово Н ако је нетачна

а)  Блицкриг je војна тактика заснована на муњевитом рату којом су 
Французи покушали да избаце Немачку из рата. Т  Н

б)  Мусолинија су приликом покушаја бекства убили италијански 
фашисти.  Т  Н  

в)  Битка код Курска сматра се највећом тенковском битком  
у историји.  Т  Н  

г)  Под геноцидом се подразумева потпуно или делимично  
уништење једног народа. Т  Н  

Прочитај текст и заокружи слово испред тачног одговора.

Дуго планирано велико искрцавање савезничких 
снага на северну обалу Француске, операција 
„Оверлорд“ или „Дан Д“, и отварање другог фронта у 
Европи започело је 6. јуна 1944. године. Искрцавање 
се одвијало под командом америчког генерала:
а) Бернарда Монтгомерија;
б) Двајта Ајзенхауера;
в) Георгија Жукова;
г) Џорџа Маршала.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Један од најозлоглашенијих нацистичких логорa налазио се на 
територији Пољске. Како се он звао?
а) Маутхаузен;
б) Аушвиц;
в) Дахау;
г) Јасеновац.

5.  

6.  

7.

8.  

Укупан  
број бодова Оцена



Име и презиме Одељење
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Одговори на питање. 

Које државе су чиниле Антифашистичку коалицију?

 ______________________________________________________________

Заокружи слово испред тачног одговора.

Прва земља коју је напао Совјетски Савез, на основу претходног 
договора с Немачком, била је:
а) Финска;
б) Шведска;
в) Пољска;
г) Естонија.

Допуни реченицу речима које недостају.

Одбијање британске владе, на челу с ______________________________, 
да у лето 1940. прихвати немачку мировну понуду, изазвало је немачке 
ваздушне нападе на Велику Британију којима је руководио командант 
немачког ратног ваздухопловства _________________________________.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Шифровани назив немачког напада  
на СССР, 22. јуна 1941, био је:
а) Операција „Марита“;
б) Операција „Морски лав“;
в) Операција „Барбароса“;
г) Операција „Дан Д“.

Прочитај текст и одговори на питање.

Немачким Афричким корпусом командовао је чувени генерал Ервин 
Ромел, кога је после низа успешних битака зауставио британски генерал 
Монтгомери у новембру 1942. године. 
Код ког места се одиграла ова чувена битка?

 ______________________________________________________________

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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НАПАД НА СССР – ОПЕРАЦИЈА „БАРБАРОСА” 
Мање од две године након потписивања не-

мачко-совјетског пакта о ненападању, Хитлер га 
је прекршио. У напад на СССР, који се одвијао 
према плану названом „Барбароса”, по средњо-
вековном немачком цару, кренуле су 22. јуна 
1941. до тада невиђене војне снаге – скоро чети-
ри милиона војника, око 3.500 тенкова и 5.000 
авиона. Своје јединице су на Источни фронт, 
као подршку немачкој војсци, послале Румунија, 
Мађарска, Италија, Финска и Независна Држа-
ва Хрватска. План је у првих неколико месеци 
успешно оствариван. Нападачи су незадрживо 
напредовали ка Лењинграду, Москви и Стаљин-
граду. Црвена армија није била у стању да им се 
супротстави, па су се под немачком контролом 
нашле Белорусија и скоро читава Украјина. У септембру је започела 
опса да Лењинграда која ће трајати наредних 900 дана, али Немци нису 
успели да га заузму. Стигли су и до предграђа Москве. Совјетске сна-
ге, под командом Георгија Жукова, у децембру 1941. извеле су успешан 
противудар и одбиле нападаче од свог главног града. Био је то први 
велики Хитлеров војни неуспех.  

УЛАЗАК САД У РАТ
На почетку рата САД су се држале своје неутралне позиције, али су 

настојале да помажу Великој Британији дајући јој повољне кредите. У 
марту 1941. усвојен је Закон о зајму и најму, који је омогућавао да САД 
испоручују оружје државама за чију се одбрану процени да је у њиховом 
интересу. На тај начин је помоћ пружана и Бри-
танији и Совјетском Савезу, као и другим савез-
ничким земљама. САД су се у рат укључиле након 
што су јапанске ваздушне снаге 7. децембра 1941. 
напале најважнију америчку базу на Пацифику – 
Перл Харбор на Хавајима. Председник Рузвелт је 
наредног дана Јапану објавио рат, на шта су Не-
мачка и Италија објавиле рат Америци. Америчка 
флота убрзо се опоравила од губитака доживље-
них у Перл Харбору и већ у јуну 1942. нанела је 
тежак пораз Јапану у најважнијој поморској бици 
у читавом рату – код острва Мидвеј – чиме је себи 
обезбедила надмоћ на Пацифику.

Уласком САД у рат савезничке земље могле су 
да рачунају на огромну подршку у ратној техни-
ци – авионима, тенковима, бродовима – што је 
имало велики утицај на исход рата.

Немачке снаге у Совјетском Савезу

Напад на Перл Харбор

  Маршал Георгиј 
Константинович 
Жуков, совјетски 
војсковођа
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6.  

7.

8.  

Укупан  
број бодова Оцена

Заокружи слово Т ако је тврдња тачна или слово Н ако је нетачна.

a)  Мажино линија је систем утврђења и тенковских препрека  
на граници између Француске и Белгије.  Т  Н  

б)  Град Лондон је у току рата био уточиште влада и владара  
окупираних држава. Т  Н  

в)  Стаљинградска битка сматра се прекретницoм у  
Другом светском рату.  Т  Н  

г)  Први сусрет „велике тројице“ одиграо се у Техерану  
1943. године. Т  Н  

Прочитај текст и заокружи слово испред тачног одговора.

После одбијања јапанске војске да се преда, 
амерички председник Хари Труман одлучио је да 
употреби атомске бомбе и тако примора Јапан на 
капитулацију. Две атомске бомбе, велике разорне 
моћи, бачене су 6. и 9. августа 1945. године на:

а) острва Иво Џима и Окинава;
б) острво Иво Џима и град Хирошиму;
в) градове Хирошиму и Нагасаки;
г) острво Окинаву и град Нагасаки.

Пажљиво прочитај део историјског извора и одговори на питања. 

„Након маја 1940. нагло су нестала добра времена: најпре рат, а онда 
капитулација после које је уследио долазак Немаца, и онда су заиста 
почеле патње нас Јевреја. Антијеврејски прогласи брзо су следили један 
за другим. Јевреји морају носити жуту звезду, Јевреји морају предати 
бицикле, Јевреји су протерани из возова и забрањено им је да возе 
аутомобиле. Јеврејима се допушта куповина једино између три и пет 
сати, и то само у продавницама с натписом Јеврејска радња.“

а) О ком историјском извору је реч? _______________________________
б)  Којим називом означавамо геноцид који су нацисти извршили над 

Јеврејима?  ________________________________________________

90 ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Крајем 1944. савезничке снаге у Арденима 
зауставиле су последњи покушај немачке про-
тивофанзиве на Западном фронту. Убрзо су 
ослободиле Белгију, Луксембург и Холандију 
и у марту 1945. ступиле на тло Немачке. На-
редног месеца јединице западних савезника и 
Црвене армије сусреле су се на реци Лаба.

Хитлер се припремао за последњу одбрану 
и око Берлина концентрисао велику војску, 
у коју је укључио и дечаке без икакве обуке. 
Совјетски командант маршал Жуков сломио 
је немачки отпор и 2. маја 1945. заузео прес-
тоницу Трећег рајха. Два дана раније Хитлер 
је извршио самоубиство, не желећи да жив 
падне непријатељу у руке. На згради Рајхста-
га вијорио се црвени барјак – комунистички 
симбол и званична застава Совјетског Савеза. 
Немачка је 9. маја признала пораз потписав-
ши капитулацију. Други светски рат на тлу 
Европе био је завршен.

КАПИТУЛАЦИЈА ЈАПАНА 
Рат у Азији и на Пацифику трајао је дуже 

него у Европи. Јапанске снаге пружале су очај-
нички отпор, али су од почетка 1945. губиле, 
једну за другом, све освојене територије – Фи-
липине, Бурму, Борнео, Индокину. У рат је 
ушао и СССР, чија војска од јапанске окупације 
ослобађа Манџурију и Кореју. 

Јапанска острва Иво Џима и Окинава била 
су места великих битака у пролеће 1945. годи-
не. Након што су их савезничке снаге заузеле, 
постала су базе за америчку авијацију, одакле 
је могла да напада јапанске индустријске цен-
тре и луке. Јапанска војска је одбијала да се 
преда, па је амерички председник Хари Тру-
ман одлучио да се употреби ново разорно 
оружје – атомска бомба. Бачена је најпре на 
Хирошиму, 6. августа, а три дана касније на 
Нагасаки. Процењује се да је од последица 
тих напада страдало више стотина хиљада 
цивила. Употреба атомског наоружања при-
морала је Јапан да 2. септембра 1945. потпи-
ше капитулацију, која је означила крај Другог 
светског рата.  Последице удара атомске бомбе – Хирошима 1945. 

  Совјетски војници испред 
порушене зграде Рајхстага 
(скупштинa), Берлин, 1945.
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СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД У 
САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА

Име и презиме: ____________________________________           Одељење: _____________

1. Која година представља крај социјалистичког модела државе?

а) 1990.             б) 1989.             в) 1991.             1986.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Колико европских држава је учествовало у оснивању Европске уније?

а) десет            б) дванаест            в) седамнаест            г) двадесет седам

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. Која личност је била председник САД у време распада СФРЈ?

а) Роналд Реган  б) Џорџ Буш Млађи 
в) Бил Клинтон   г) Џорџ Буш Старији

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Која европска држава је једина до сад напустила чланство у Европској унији?

Одговор: ___________________________________________________________________________________ 

На линији упиши одговор.

5. Који историјски догађај је приказан на фотографији?

 

Одговор: _________________________________________________________________________________ 

На линији упиши одговор.

6. Шта је током осамдесетих година 20. века у СССР била Перестројка?

а) програм очувања социјализма
б) скуп политичких и привредних реформи
в) увођење радничког самоуправљања
г) правац у совјетској уметности

Заокружи слово испред тачног одговора.

7.  Која терористичка организација је стајала иза великих напада на Њујорк и Вашингтон 
септембра 2001. године?

а) ИСИС            б) Боко Харам            в) Ал-каида            г) Хамас

Заокружи слово испред тачног одговора.

КОНТРОЛНА ВЕЖБА



8.  Како се зове председник Сирије који је, упркос грађанском рату који траје од 2011, и данас на 
челу државе?

а) Садам Хусеин  б) Башар ел Асад
в) Јасер Арафат  г) Муамер ел Гадафи

Заокружи слово испред тачног одговора.

9. Коју историјску појаву карактеришу развој роботике и аутономних возила?

а) Научну револуцију    б) Трећу индустријску револуцију
в) Четврту индустријску револуцију  г) Модернизацију

Заокружи слово испред тачног одговора.

10. Који је био један од највећих проблема с којим се суочила Југославија после Титове смрти?

а) смањење извоза индустријске робе б) исељавање у западноевропске земље
в) дужничка криза и несташица робе  г) смањење броја становника

Заокружи слово испред тачног одговора.

11. Које године су у свим републикама СФРЈ одржани први вишестраначки избори?

а) 1987.             б) 1989.             в) 1990.             г) 1991.

Заокружи слово испред тачног одговора.

12. Ко је био први председник Савезне Републике Југославије?

а) Слободан Милошевић   б) Зоран Лилић
в) Добрица Ћосић    г) Војислав Коштуница

Заокружи слово испред тачног одговора.

13.  Како се звао први председник Чехословчке изабран демократским путем после слома 
социјализма? 

Одговор: ___________________________________________________________________________________ 

На линији упиши одговор.

14. Прочитај историјски извор и одговори на питање.

„Вођење преговора заснованих на споразуму који је у потпуности израђен у страним канцеларијама и 
који покушава да наметне претњу бомбардовањем само је погоршао кризу на Косову.“
На који споразум се односе наведене речи?

а) на Кумановски споразум  б) на споразум у Рамбујеу
в) на Дејтонски споразум  г) на Ахтисаријев план

Заокружи слово испред тачног одговора.

15.  Која држава је настала након распада Југославије а формирале су је Србија и Црна гора 1992. 
године?

а) Државна заједница Србија и Црна Гора  б) Социјалистичка Република Југославија
в) Савезна Република Југославија   г) Федеративна Република Југославија

Заокружи слово испред тачног одговора.

Тест
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СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД У 
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Тест
Група Б

СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД У 
САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА

Име и презиме: ____________________________________                  Одељење: _____________
  
1. У ком европском граду је 1992. основана Европска унија?

а) Риму                 б) Лондону                 в) Бриселу                 г) Мастрихту

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Која личност је била председник САД у време распада СССР?

а) Роналд Реган  б) Џорџ Буш Старији 
в) Бил Клинтон   г) Џорџ Буш Млађи 

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. Који су узроци америчког и британског напада на Авганистан у јесен 2001. године?

а) слабљење утицаја Русије у том делу света
б) тамошњи природни ресурси 
в) био је упориште Ал-каиде која је напала САД
г) тежња САД да тамо прошири демократију

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Како се звао либијски вођа који је убијен током „арапског пролећа“ 2011. године?

а) Башар ел Асад   б) Садам Хусеин  
в) Осама бин Ладен   г) Муамер ел Гадафи

Заокружи слово испред тачног одговора.

5. Који историјски догађај је приказан на фотографији?

 

Одговор: ______________________________ 

На линији упиши одговор.

6. Како се звао познати пољски синдикат који је допринео слому социјализма у Европи?

Одговор: __________________________________ 

На линији упиши одговор.

7.  Како се зове процес доласка великог броја миграната из исламских земаља у Европу после 
2011. године?

а) „арапско пролеће“   б) избегличка криза
в) исламизација   г) сеоба народа

Заокружи слово испред тачног одговора.
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СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД У 
САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА

8. Шта је партијско руководство поручивало паролом „и после Тита Тито“?

а) наставак исте спољне политике
б) наставак исте унутрашње политике
в) наставак у политици државе уопште
г) наставак „култа личности“ 

Заокружи слово испред тачног одговора.

9. Који од наведених делова света је данас најсиромашнији?

а) Подсахарска Африка   б) Јужна Америка
в) Далеки исток    г) Југоисточна Европа

Заокружи слово испред тачног одговора.

10. Који историјски догађај из блиске прошлости се зове Брегзит?

Одговор: _____________________________ 

На линији упиши одговор.

11. Који политичар је био на челу партијског руководстава СР Србије од 1987. године?

а) Иван Стамболић   б) Петар Стамболић
в) Дража Марковић   г) Слободан Милошевић

Заокружи слово испред тачног одговора.

12. Колико дуго је постојала Савезна Република Југославија?

а) 1991–1999.   б) 1992–2000.  в) 1990–2000 г) 1992–2003.

Заокружи слово испред тачног одговора.

13. Прочитај историјски извор и одговори на питање.

„Мало, мало идемо, пресјеку колону па направе русвај. [...] УНПРОФОР прати, али шта вриједи. Чекамо, 
неђе, око Славонског Брода, нико се не помиче. [...] Кад чујем митраљез, рже, рже, рафали.“
На који историјски догађај се односе наведене речи?

Одговор: ________________________________ 

На линији напиши одговор.

14. Ко је био председник Савезне Републике Југославије после промена 5. октобра 2000. године?

а) Зоран Ђинђић   б) Милан Панић
в) Војислав Шешељ   г) Војислав Коштуница

Заокружи слово испред тачног одговора.

15. Коју историјску појаву карактеришу развој вештачке интелигенције и 3Д штампање?

а) Трећу индустријску револуцију   б) Научну револуцију
в) Четврту индустријску револуцију   г) Модернизацију

Заокружи слово испред тачног одговора.



Име и презиме Одељење

ИСТОРИЈА ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ 
НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 
ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА РАТА

Пажљиво погледај карту и на линијама напиши 4 царства која су 
пропала крајем Првог светског рата.

20 ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

ПОСЛЕДИЦЕ 
ВЕЛИКОГ РАТА

• Четрнаест тачака • Париска конференција • Версајски уговор 
• Вудро Вилсон • Друштво народа

Наведи шта је био повод, а који су били узроци за почетак 
Великог рата. Око којих војнополитичких савеза су биле 
концентрисане зараћене државе? Објасни по чему се Ве-
лики рат разликовао од ранијих ратова. Упореди историјске 
карте Европе пре и после Великог рата и у свеску запиши 
промене граница које си уочио/-ла. На крају обрађене лек-
ције разговарајте о својим запажањима.

 Европа пре Великог рата, приказ територије____________________________;    ____________________________;

____________________________;    ____________________________.

Одреди последице Првог светског рата тако што ћеш у поље испред 
понуђеног одговора уписати знак +. 

 У Европи је забележен пораст становништва после рата.

  Зараћене државе у Европи доживеле су огромне људске губитке и 
материјална разарања.

 Становништво је умирало од тифуса, шпанског грипа и глади.

 Европска привреда после рата доживела је велики успон.

 Разорене су многобројне грађевине а поља су запустела.

 Становништво је било изморено током ратовања.

1.

2.

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА



ИСТОРИЈА

Пажљиво погледај карту. 

2121

 Европа после Великог рата, приказ територије

ЉУДСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ГУБИЦИ
Употреба нових врста оружја довела је до великих разарања. Зараће-

не стране претрпеле су огромне људске и материјалне губитке. У рату је 
погинуло око 8,5 милиона војника, а рањено их је око 21 милион. 

Овај рат однео је и велике цивилне жртве с обе стране. Становништво 
је страдало од епидемија тифуса и шпанског грипа, глади и рањавања. 
Рат је променио демографску слику Европе, а последице су се осећале 
још неколико деценија. 

демографија  – 
наука која 
проучава 
становништво 
(пораст, опа-
дање, структура, 
густина насеље-
ности и др.)

  Прослава завршетка 
Првог светског рата у 
Филаделфији испред 
реплике Статуе Слободе

Од више понуђених држава подвуци новонастале државе у Европи 
после Првог светског рата.

ФРАНЦУСКА           КРАЉЕВИНА СХС           ФИНСКА           ИТАЛИЈА
ЕСТОНИЈА           ЧЕХОСЛОВАЧКА           МАЂАРСКА           ПОЉСКА

ЛИТВАНИЈА           РУМУНИЈА           ЛЕТОНИЈА           АУСТРИЈА

Како се звао председник САД који је понудио мировни програм назван 
Четрнаест тачака?

а) Томас Едисон   б) Николај Романов
в) Вудро Вилсон   г) Џорџ Вашингтон

Заокружи слово испред тачног одговора.

Овај документ је предвиђао право народа на самоопредељење. 
Заокружи слово испред тачних одговора који се односе на ово право.

а) очување великих царстава у Европи
б) право сваког народа да одлучује у којој ће држави живети
в) право великих сила да одлучују о судбини свих народа
г) право народа да формира (оснује) сопствену државу

3.

ИСТОРИЈА ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ 
НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 
ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА РАТА - 1. ДЕО

4.



ИСТОРИЈА

У ком дворцу је склопљен најважнији мировни уговор 28. јуна 1919. 
године? 

а) Шенбруну  б) Кремљу  в) Версају    г) Севру

Заокружи слово испред тачног одговора.

Са којом држaвом су земље победнице (Антанте) склопиле мир 28. јуна 
1919?

а) Турском б) Немачком  в) Мађарском  г) Аустријом

Заокружи слово испред тачног одговора.

Како се звала међународна организација основана на Париској 
мировној конференцији чији је основни задатак био да се очува мир и 
спречи нови рат?

а) Уједињене нације  б) Света алијанса
в) Друштво народа  г) Суд правде

Заокружи слово испред тачног одговора.

Идејни оснивач ове међунаpодне организације био је Вудро Вилсон. 
Коју награду је добио Вудро Вилсон због залагања за мир?

а) Оскар     б) Нобелову награду     в) Пулицерову награду     г) Златни лав

Заокружи слово испред тачног одговора.

5.

ИСТОРИЈА ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ 
НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 
ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 
ДВА СВЕТСКА РАТА - 1. ДЕО

6.

7.

25

волшебан – не-
обичан, несва-
кидашњи, чаро-
бан, тајанствен, 
изузетан
државни секре-
тар САД – 
министар 
иностраних 
послова

Михајло Пупин, познати на-
учник српског порекла, због свог 

међународног угледа био је позван на 
преговоре у Паризу, како би подржао де-
легацију Краљевине СХС. Он се одазвао 
позиву и месец дана је учествовао у раду 
комисије. У својој аутобиографији Са 
пашњака до научењака написао је:

„Моје родно место је Идвор. Али тим 
није бог зна колико речено, јер се Идвор 
не може наћи ни на једној земљописној 
карти. То је једно мало село које се налази 
на страни главног пута у покрајини Бана-
ту, који је пре припадао Аустро-Угарској, 
а сада је знатнији део Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца. На Мировној Кон-
ференцији у Паризу, 1919, ту покрајину 
су тражили Румуни. Ни они нису могли 
побити чињеницу да је становништво 
Баната српско, нарочито у оном крају Ба-
ната у коме се налази Идвор. Председник 
Вилсон и [државни секретар САД] г. Лан-
синг познавали су ме лично, па када су од 
југословенских делегата дознали да сам 
ја родом Банаћанин, румунски разлози 
изгубили су много од своје убедљивости. 
У Идвору нико никад није живео осим 
Срба... Идворски Срби, од незапамћених 
времена, сматрали су се за браћу Србима 
у Србији, који се налазе само на неколи-
ко пушкомета даље од Идвора, на јужној 
страни Дунава. Ведрих дана јасно се може 
из Идвора видети и Авала, брдо више Бе-
ограда у Србији. Ово плаво брдо, које је за мене у то доба имало на себи 
нечег волшебног, изгледало је као да увек подсећа банатске Србе: како 
Срби из Србије на њих стално мотре оком пуним нежне пажње.”

Oбјасни какво је Пупиново виђење сопственог учешћа на конферен-
цији. На основу чега је сматрао да Идвор треба да припадне Краљевини 
СХС? Да ли је, по твом мишљењу, он субјективан или објективан? Об-
разложи свој одговор.

Упореди наведене историјске изворе и објасни по чему се они раз-
ликују.

 Михајло Пупин

 Вудро Вилсон

ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИСТОРИЈСКИ ИЗВОР



Које три државе су биле најнезадовољније мировним уговорима и 
територијалним променама у Европи и свету? 

ФРАНЦУСКА   НЕМАЧКА   ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
ЈАПАН    РУМУНИЈА   ИТАЛИЈА
Подвуци тачне одговоре.

Напиши на линији име државе у којој су се одржале две револуције 
након Првог светског рата.

 ______________________________________________________________
Подвуци месеце у години у којој су се ове две револуције догодиле.

МАЈ            ФЕБРУАР            АПРИЛ            АВГУСТ            ОКТОБАР

Које године су се одиграле револуције? _____________________

Како се звао руски цар са слике, који је абдицирао (повукао се са 
власти) у првој револуцији? 

28 ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

РЕВОЛУЦИОНАРНИ ПОКРЕТИ У РУСИЈИ
Због тешких услова рада у фабрикама и ниских плата радници у Ру-

сији су организовали штрајкове. Сељаци су тражили земљу, а незадо-
вољство у војсци појачало се уласком Русије у Велики рат. Социјалисти, 
који су били под утицајем Марксовог учења, веровали су да су радници 
снага која ће довести до слома царске власти. Године 1903. руски со-
цијалисти поделили су се у две групе: бољшевике (од руске речи боль-
ше – више), који су заступали радикалне мере при преузимању власти 
и који су били за „диктатуру” пролетеријата, и мењшевике (од руске 
речи меньше – мање), који су били умеренији и желели да постепе-

но стекну широку народну 
подршку, а затим да пре-
говорима и компромисом 
обезбеде власт. Вођа бољше-
вика био је Владимир Иљич 
Лењин. Први већи сукоби 
незадовољног народа и цар-
ске власт били су у време 
руско-јапанског рата 1905. 
године. Војска је пуцала на 
раднике и овај догађај по-
знат је као „крвава недеља” 
због погибије великог броја 
радника. Нови таласи неза-
довољства избили су 1917. и 
познати су као Фебруарска 
и Октобарска револуција.

Царска 
породица – 
цар Николај II 
са супругом 
и децом 

Москва

Владивосток

Иркутск

Омск

Перн

Јекатеринбург

КАЗАХСТАН
МОНГОЛИЈА

РУСИЈА

КИНА

Транссибирска 
железница, која повезује 
европски део Русије 
с Пацификом, 
завршена је 1916, дуга 
9.297 километара и 
пролази кроз осам 
временских зона

а) Александар I            б) Николај II            в) Иван Грозни            г) Петар I
Како је овај цар владао? 
а) демократски б) апсолутистички 

Заокружи слово испред тачног одговора.

После Фебруарске револуције Русија је постала _____________________
а) монархија или б) република 

Заокружи слово испред тачног одговора.

8.

9.

10.
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