ПРИПРЕМА ЗА ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ОДЕЉЕЊА С-21 И М-21 ЗА
8. 5. 2018. (УТОРАК)
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ У ЕВРОПИ И СВЕТУ (1939-1945)
И ЈУГОСЛАВИЈИ (1941-1945)
ПОКРЕТИ ОТПОРА У ЈУГОСЛАВИЈИ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
ЧЕТНИЦИ
ПАРТИЗАНИ
Назив покрета: Југословенска војска у Назив покрета: Народноослободилачки
отаџбини (ЈВУО)
покрет (НОП), касније
Народноослободилачка војска
Југославије (НОВЈ)
Вођа Драгољуб Дража Михаиловић
Вођа Јосип Броз Тито
Основан маја 1941. на Равној гори Основан јуна 1941. на Дедињу у
(планина Сувобор) код Ваљева
Београду
Организовали га војници и официри Организовало
га
руководство
југословенске војске који су избегли Комунистичке партије Југославије
заробљавање у Априлском рату
Монархисти
Републиканци
Стратегија чекања: избегавати сукобе са Стратегија: за моментални сукоб са
непријатељем све док Немачка не почне непријатељем
да доживљава поразе на великим
фронтовима и док се савезници не
искрацају на Балкану
Циљ: обнова Југославије као монархије Циљ: спровођење револуције док траје
са федералним принципима, под влашћу рат и преуређење Југославије у
Карађорђевића после Другог светског социјалистичку (комунистичку)
рата
републику, федерацију равноправних
народа, после Другог светског рата
Ослонац на краља и југословенску владу Ослонац на СССР
Оба покрета су била oслободилачка, антифашистичка и југословенска

Година
1940.
1940–1941.
1941.
1942.
1942–1943.
1943.
1944.
1945.

Највеће битке и ратне операције
Евакуација из Денкерка, борбе у Француској
Битка за Британију
Операција „Барбароса“, напад на Перл Харбур
Битке код Ел Аламејна и Мидвеја
Стаљинградска битка
Битка код Курска, искрцавање на Сицилију
Дан Д (операција ''Оверлорд'')
Битке за Окинаву и Иво Џиму, заузимање Берлина,
бацање атомских бомби на Хирошиму и Нагасаки

Година
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.

Битке и ратне операције у Југославији
Ратне операције током Априлског рата
Битка на Козари
Битке на Неретви (операција ''Вајс'') и Сутјесци
(операција ''Шварц'')
Десант на Дрвар (операција ''Коњићев скок''),
ослобођење Београда (''Београдска операција'')
Завршне операције на Сремском фронту, битка на
Зеленгори

Примери питања и задатака за тест
1. а) Ко су била „велика тројица“?____________________________________________
б) Они су се први пут састали _____ године на конференцији у
_____________________.
в) Други пут су се састали _____ године на конференцији у
________________________.
2. а) Када је одржано суђење нацистичким политичким и војним вођама за
злочине почињене током Другог светског рата?___________________________
б) У ком граду је вођен овај судски процес?_____________________________________
в) Када је одржано суђење јапанским политичким и војним вођама за злочине
почињене током Другог светског рата?______________________________________
б) У ком граду је вођен овај судски процес?_____________________________________
3. а) Када је Југославија приступила Тројном пакту? (тачан датум)_________________
б) Ко је потписао Протокол о приступању Југославије Тројном пакту?
________________________________________________________________________
4. а) Када је извршен државни удар у Југославији? (тачан датум)__________________
б) Ко је извршио државни удар?___________________________________________
5. Априлски рат је почео __________ (датум) када је ___________________
бомбардовала ________________________. Овај догађај је означио почетак
_________________________ у Југославији. Априлски рат је завршен
капитулацијом_________________________________________________________.
6. Стварање Независне Државе Хрватске ____ године прогласиле су
______________________ у _______________________. На њеном челу се налазио
_________________________________________________. НДХ је уживала заштиту
_______________________________________________________ (наведи државе).

7. а) АВНОЈ је основан _____ год. у _____________. Друго заседање АВНОЈ-а је
одржано ________ године у _______________ (наведи назив града).
б) Одговор четника
на одлуке II заседања
АВНОЈ-а био је
__________________________ конгрес одржан ________ године у селу _________.
8. На
челу
српске
владе
под
немачком
окупацијом
налазио
се
________________________________________. Његова влада је позната под
називом___________________________________________.Оружана формација коју
је он основао звала се ________________________________, а њени припадници су
називани ________________________.
9. Српски добровољачки корпус основао је ________________________________.
Његови припадници су називани _______________________. Током Другог
светског рата они су отворено сарађивали са ________________________________.
10. Грађански рат у Југославији трајао је од _______ године до _______ године. У
њему су се сукобили_________________________________________(наведите
зараћене стране).Одлучујућа битка грађанског рата одиграла се _____ године на
____________________.
11. а) На ком фронту су вођене завршне операције за ослобођење Југославије у
Другом светском рату? _____________________________________________________
б) Чије снаге су учествовале у завршним операцијама за ослобођење Југославије у
Другом светском рату?___________________________________________________

