
 

 

 
 

ПРВИ И ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

(4. разред) 

 

Име и презиме: ___________________________________   Датум: __________________________ 

 

1. У следећем низу, подвуците године када су почели Први светски рат и Други светски рат у 

Југославији: 

1925., 1314., 1914., 1999., 1941. 

2. Повод за почетак Првог светског рата је био _________________ у граду ________________. Догодио 

се на датум _____________, године _____________. Том приликом, убијен је 

_________________________________, који је био аустроугарски престолонаследник. Убио га је 

______________________, члан организације „Млада Босна“. 

3. Где се одржала битка и ко је био војсковођа у њој: 

а) Церска битка – место: ______________, година: _______________, војсковођа: __________________ 

б) Колубарска битка – место: ______________, година: _______________, војсковођа: 

__________________ 

4. Албанксла голгота је назив за мукотрпан прелазак срског народа преко албанских планина, у току зиме 

1915/1916. године. Српска војска је стигла на обале ______________ мора, одакле су пребачени на остврво 

_________________ уз помоћ савезника. Пошто нису имали више где да сахране умрле на острву Видо, 

тела умрлих су спуштана море, а то место је названо _______________________, коју је у песми описао 

песник Милутин Бојић. 

5. Како се звала држава настала после Првог светског рата? 

а) Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 

б) Савезна Република Југославија 

в) Краљевина Југославија 

6. Други светски рат је у свету почео ___________ године, а у Југославији ________________________ 

(написати датум и годину). Тог дана, у 5 ујутру, бомбардован је град ___________________. Срушено је 

много зграда, институција и  __________________ библиотека на Косанчићевом венцу, у којој је изгорело 

много битних књига и историјских писаних извора. Повод за Други светски рат су биле демонстрације 

27. марта, када су грађани протествовали против савета за нацистичком Немачком, на челу које је био 

_______________________. 

 



 

 

7. Подвуци ко су били савезници Југославије у Другом светском рату и како су се звали? 

Италија    САД     Француска    Бугарска   Немачка    СССР   Велика Британија 

8. У току Другог светског рата, постојала су два покрета отпора против немачког геноцида 

(масовног убијања Јевреја, Рома и Срба) и имали су своје вође. Повежи различитим бојама називе 

и вође тих покрета: 

Драгољуб Дража Михаиловић                                 Партизани 

Јосип Броз Тито                                                         Четници 

9. Повежи датуме и догађаје: 

Дан победе                                                      09. 05. 1945.   

Ослобођење Београда                                   06. 04. 1941.  

Савезничко бомбардовање 20. 10. 1943.   

Немачко бомбардовање Беорада                 22. 10. 1944.  

 

10. Како се завршио Други светски рат? На коју државу су бачене атомске бомбе? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 


