
Историја 8. Разред 

 

I Свет 1878-1914. 

2-зна основне појмове и догађаје 

-сналази се на историјској карти. 

 

3-зна да наведе имена владара из овог периода. 

  -зна да наведе места важних догађаја опште  историје. 

4-познаје о којем историјском извору је реч 

-зна специфичне детаље опште  историје. 

5 -зна прецизно да одреди датуме важних догађаја и личности из опште  историје. 

   -повезује појаве из националне и опште историје. 

  -може да тумачи историјске изворе и њихове противуречности. 

II Српски народ 1878-1914. 

2-зна основне појмове и догађаје 

   -сналази се на историјској карти 

3-зна да наведе имена владара из овог периода 

  -зна да наведе места и имена важних догађаја националне историје 

4-познаје о којем историјском извору је реч. 

  -зна специфичне детаље националне историје 

5-зна прецизно да одреди датуме важних догађаја националне историје 

  -повезује појаве из националне и опште историје. 

III Први светски рат 

2-зна да нађе на карти положаје фронтова оквирно 

  -зна основне временске одреднице,почетак и крај рата и сукобљене стране. 

3-може да наброји важније битке 

  -зна ко су биле важније личности у рату 

4-зна да одреди прецизно временске одреднице битака,капитулација и др. 

   -може на карти да пронађе већину историјских места везаних за Први светски рат. 

5-зна специфичне детаље за догађаје и личности. 

  -познаје историјске изворе за Први светски рат. 

-зна да наведе појединости о повезаности српске и опште историје Рата. 

IV Србија у Првом светском рату 

2-зна да нађе на карти положаје Балканског односно Солунског фронта. 

  -зна основне временске одреднице,почетак и крај рата и противнике Србије. 

3-може да наброји важније битке 

  -зна ко су биле најважније личности Српске војске у Рату. 

4-зна да одреди прецизно временске одреднице битака, капитулација итд. 

   -може на карти да пронађе већину историјских места везаних за Србију у Првом 

светском рату. 

5-зна специфичне детаље везане за догађаје и личности. 

-познаје историјске изворе за Први светски рат. 

-уочава повезаност ратних дејстава у Европи и Србији. 

V Свет између два светска рата 



2-познаје основне временске одреднице трајања овог периода. 

  -може да пронађе на ист.карти важније државе тог периода. 

3-може да објасни појмове фашизам,нацизам, комунизам,економска криза... 

  -зна да наброји важније личности и основне податке о њима. 

4-зна прецизне временске одреднице 

  -може на карти да пронађе сва места и државе ,градове итд. значајне за овај период. 

5-зна специфичне детаље везане за међуратни период. 

    -уочава повезаност између националне и опште историје. 

VI Југославија између два светска рата 

2-познаје основне временске одреднице 

   -може да објасни значење термина СХС и Југославија 

    -може на историјској карти да пронађе границе и положај државе оквирно. 

3-може да наведе имена Краљева, важнијих председника Влада и странака. 

   -познаје важније појмове као Видовдански устав,Шестојануарска диктатура итд. 

4-зна прецизне временске одреднице 

  -може на карти да пронађе сва места,градове и да препозна све личности са слика. 

5-зна специфичне детаље везане за међуратни период у Југославији. 

   -познаје важније историјске изворе. 

   -уочава повезаност националне и опште историје. 

VII Други светски рат 

2-познаје основне временске одреднице 

  -може да пронађе на карти фронтове и важније државе оквирно. 

3-може да наброји важније битке и личности. 

  -зна да објасни појмове Тројни пакт,СССР, персонална унија итд. 

4-зна да одреди прецизно временске одреднице битака, капитулација итд. 

  -може на карти да пронађе већину историјских места важних за Други светски рат. 

5-зна специфичне детаље везане за Други светски рат. 

  -зна који су важни извори и да изврши критику историјских извора. 

  -уочава повезаност националне и опште историје Другог светског рата. 

VIII Југославија у Другом светском рату 

2-зна основне временске одреднице 

   -сналази се на историјској карти 

3-може да наброји важније битке и личности 

  - зна да објасни појмове КПЈ,АВНОЈ,ЈВУО... 

4 -зна да одреди прецизно временске одреднице битака,фронтова, капитулација итд. 

  -може на карти да пронађе већину историјских места у Југославији везаних за Други 

светски рат. 

5-зна специфичне детаље везане за Други светски рат у Југославији. 

  -зна да изврши критику историјских извора 

  -уочава повезаност националне и опште историје Другог светског рата. 

IX Свет и Југославија после Другог светског рата 

2-зна основне временске одреднице и појмове. 

  -може да пронађе на историјској карти важнија места и државе. 

3-зна основне податке о важним личностима и догађајима послератне Југославије и Света. 

  -зна да објасни појмове као што су колонијализам, империјализам, комунизам... 

4-зна да одреди прецизно временске одреднице важних догађаја 



  -на историјским картама проналази сва светска важна места(градове, државе,острва, 

последње колоније итд.) 

5-зна специфичне детаље везане за послератни период 

  -познаје који су историјски извори, укључујући и савремене историјске изворе. 

  -уочава повезаност националне и опште историје. 
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