
ПРИПРЕМЕ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ- 5 

nastavnikdamir.wordpress.com 1 
 

1. Објасни значење следећих појмова. 

најамници_________________________________________________________________________________ 

легија_____________________________________________________________________________________ 

провинција________________________________________________________________________________ 

романизација______________________________________________________________________________ 

''Пирова победа''____________________________________________________________________________ 

фаланга___________________________________________________________________________________ 

2. Од наведених држава испиши оне које данас  не постоје. 

Вавилонско царство, Грчка, Египат, Феникија, Индија, Асирија, Израел, Сирија, Сумер.  

_____________________,_____________________,_____________________,_____________________. 

3. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег. 

_____ Оснивање Римске републике 

_____ Оснивање Државе Јевреја 

_____ Хамураби, владар Вавилонског царства 

_____ Октавијан осваја Египат 

_____ Битка код Гаугамеле 

4. Поред године упиши догађај везан за ту годину. 

480. год.пре н.е.______________________________________ 

333. год.пре н.е.______________________________________ 

216. год.пре н.е. ______________________________________ 

476. год.н.е.        ______________________________________ 

5. У следећем тексту подвуци речи које сматрате да нису тачне. 

Народи Старог истока поштовали су мноштво богова, а Асирци су обожавали само једног бога. Врховни 

бог Египћана био је Ану. Бог мора код Старих Грка био је Зевс, а Зевсова жена звала се Хера. Бог рата 

код Старих Грка био је Арес, а Деметра је била грчка богиња љубави 

6. Одредите по грчком рачунању годину Олимпијаде када је пала последња хеленистичка 

држава! 

ПОСТУПАК:______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ОДГОВОР:________________________________________________________________________________ 

 

7. На цртици упиши одговарајући број са десне стране (занимање личности са леве стране)! 

____ Есхил     1. историја  

____ Сократ     2. епска књижевност 

____ Тацит     3. беседништво 

____ Цицерон     4. драма 

____ Мирон     5. филозофија 

____ Вергилије    6. вајарство  

8. Упиши речи које недостају! 

Престоница Крита био је град _____________. Упоредо са критском државом на Пелопонезу су се 

развијала краљевства која су основали ______________(народ), а најпознатије је било оно у граду 

_________________. Тај народ ће око _________ године пре н.е. (____век пре н.е.) освојити Крит чиме 

почиње период _____________________________________. (напиши назив периода) 

9. Упиши речи које недостају! 

Најстарији стил у грчкој архитектури био је __________ стил и њиме је грађен храм __________________ 

(навести име грађевине). Касније су се појавила и остала два стила:______________ и ________________. 

Разлике међу стиловима су најуочљивије на ____________________. 

10. Упиши речи и године које недостају! 

Александар Велики је владао од ________ до ________ године пре н.е. Његов највећи непријатељ била је 

______________(име државе). За своју престоницу је изабрао град _____________, а најпознатији град 

који је носио његово име налазио се у _________________(држава) познат по својој __________________. 
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11. Одговори! 

Како је настала хеленистичка култура? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Шта се подразумева под појмом колонизација? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

12. Подвуци реч која не припадају низу! 

Зевс-Хера-Дионис-Херодот-Хермес 

Ахил-Хомер-Троја-Минотаур-Мала Азија 

Ромул-Рем-Пир-Фаустул-Нумитор 

Шпанија-Ханибал-Кана-Сирија-Алпи 

13. Попуни празна места у табели 

  патрицији 

слободан народ   

 хелоти  

14. Попуни празна места у табели 

Спарта   

 Полуострво Атика  

  Латини 

15. Упиши године за одговарајући догађај! 

Битка код Иса _______ 

Битка код Гаугамеле_______ 

Битка код Кане________ 

Битка на Гранику________ 

Цезарово убиство_________ 

_____ Трајаново освајање Дакије 

_____ Подела Римског царства 

_____ Спартаков устанак 

_____ Изградња Константинопоља 

_____ Почетак принципата 

16. На цртици поред имена историчара напишите о чему су писали? 

Херодот______________________________________________________________________ 

Тукидид______________________________________________________________________ 

Тит Ливије____________________________________________________________________ 

Хомер________________________________________________________________________ 

Цезар_________________________________________________________________________ 

17. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није! 

Сенет је врховни орган власти у Риму Т Н 

Највећи говорник старих Грка био је Демостен Т Н 

Цицерон је писао комедије Т Н 

Фидија је извајао скулпртуру ''Бацач диска'' Т Н 

Хипократ је био грчки астроном Т Н 

Хамураби је био владар Сумера Т Н 

Египат је био на врхунцу моћи у време Менеса Т Н 

Писмо старих Египћана било је гласовно Т Н 

Први који су писали гласовним писмом били су Грци Т Н 

Сенат је популарна друштвена игра у Египту Т Н 

18. Доврши реченицу уписујући на цртици слово из леве колоне 

А) Најзначајније откриће Феничана је ...     ____иранској висоравни. 

Б) Сви народи Старог века имали су многобожачку религију осим...  ____Старог и Новог завета.. 

В) Библија се састоји од ...       ____Јевреја. 

Г) Персија је настала на ...       ____трговци и поморци. 

Д) Феничани су били познати као...                   ____гласовно писмо. 

19. Поред имена римског града упиши име данашњег града у Србији. 

Сирмијум-_______________________;  Наисус-_________________________ 

Виминацијум-____________________; Сингидунум-____________________ 

20. Одговори! 

Данашња Србија се налазила у саставу три римске провинције. Које су то провинције? 

__________________________________________________________________________. 
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21. Допуни реченицу! 

Оно што је за Египћане био Ра, за Римљане је био____________. 

Оно што је за Египћане био Озирис, за Грке је био____________. 

Оно што је за Сумерце био Ану, за Грке је био____________. 

Оно што је за Сумерце била Иштар, за Римљане су били____________и____________. 

22. Поред имена личности наведите државу одакле потичу! 

Хамураби-_______________________ 

Ханибал-_______________________ 

Перикле-_______________________ 

Леонида-_______________________ 

Менес-_______________________ 

Минос-_______________________ 

Соломон-_______________________ 

Гилгамеш-_______________________ 

23. Поред географске области наведите државе које се данас постоје на том простору! 

Иранска висораван-_______________________ Месопотамија-_______________________ 

Источно Средоземље-______________,______________,______________ 

24. Одговори! 

Партенон је храм посвећен _________________________________. 

Пантеон је храм посвећен _________________________________. 

Ерехтејон је храм посвећен _________________________________. 

25. Упиши речи које недостају! 

Слободно исповедање хришћанске вере дозволио је_________________када је ______године издао 

документ под именом_______________________. 

26. Одговори! 

Који је најстарији сачувани писани закон на свету?_______________________________ 

Ко је био најпознатији владар Новог Вавилонског царства?_________________________ 

Ко је био први доминус?____________________________ 

Ко је био први принцепс?___________________________ 

27. Прочитај и одговори! 

Реченица „Египат је дар Нила“ приписује се _____________________. 

Захваљујући њему Рим је постао један од најлепших градова старог века-_________________. 

У његово време Атина је била на врхунцу моћи и снаге-_________________. 

28. Пажљиво прочитај и одговори! 

„...Одликовао се храброшћу, ширином погледа, брзином деловања, истрајношћу, способношћу 

прилагођавања разноликим условима у рату; био је веома омиљен међу војницима и великодушан према 

побеђенима...“ 

а) О којој личности је реч? ______________________________________ 

б) Којом државом је владао? _____________________________________ 

29. Пажљиво прочитај и одговори! 

„...У тој бици је пало педесет хиљада Римљана,четири хиљаде је било заробљено живих а оних који су 

после битке ухваћена у оба римска табора било је не мање од десет хиљада...'' 

а) На коју битку се односи текст? ______________________________________ 

б) Када се одиграла битка и ко је ратовао у њој? _____________________________________ 

30. На линији напиши нетачна места у тексту! 

Вергилије је био песник, савременик цара Константина. Написао је дело ''Енеида''. Дело говори о 

римском јунаку Енеји, који после слома Картагине лута Средоземљем и на крају се настањује у 

Грчкој.  

__________________________________________________________________________________ 

31. Пажљиво прочитај и одговори! 

''Представе које је приређивао за народ су биле тако многобројне, са тако разноврсним програмом и тако 

величанствене као никад дотле. Приређиване су не само на Форуму, и у амфитеатру, него и другде. 

Понекад су то биле само борбе животиња , понекад атлетске утакмице, и за њих је поставио на Марсовом 

поњу арену са седиштима од дрвета. 

а) О коме говори текст?____________________________________________ 

б) Којом државом влада и коју титулу носи? _____________________________________ 
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32. Одговори! 

Како се звао персијски цар који је напао Грчку 490. године пре н.е.?________________________ 

Како се звао персијски цар који је напао Грчку 480. године пре н.е.?________________________ 

Како се звао персијски цар против којег је ратовао Александар Велики?_____________________ 

33. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег. 
_____ Битка код Гаугамеле и освајање Персепоља 

_____ Настанак Критске цивилизације 

_____ крај Пелопонеског рата 

_____ Тројански рат 

_____ почетак Грчко-персијских ратова 

_____ Битка код Гаугамеле и освајање Персепоља 

_____ ''Златно доба Атине'' 

_____ Проналазак писма 

_____ Маратонска битка 

_____ Прве Олимпијске игре 

34. Поред године упиши догађај везан за ту годину. 

333. год.пре н.е.________________________________ 490. год.пре 

н.е.______________________________________ 

323. год.пре н.е. ________________________________ 

35. Заокружи битке у којима није учествовао Александар Велики. 
Маратонска битка Битка на Гранику Битка код Гаугамеле  Термопилска битка 

Битка код Иса Битка код Херонеје Битка код Саламине  Битка код Платеје 

36. Одговори! 

Који историчар је писао о Грчко-персијским ратовима?______________________________ 

Који историчар је писао о Пелопонеском рату?_____________________________________ 

37. Шта се десило са државом Александра Великог после његове смрти? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

38. Упиши речи које недостају 

Олимпијске игре организовали су Стари _________ у част бога _______. Одржаване су сваке _________ 

године у граду _____________ на _________________. Трајале су _______ дана и за то време прекидани 

су сви ______________, а победници су као награду добијали ________________________. 

39. Одговори! 

Како је настала хеленистичка култура? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

40. Поред битке упишите годину када је се она одиграла! 

Битка на Гранику-_________, Битка у Термопилском кланцу-________, Битка код Иса-_______.  

  

41. Упиши речи које недостају 

Колонизација је ____________________________________________________________________________ 

________________.Пун замах је достигла у периоду _____-_____ век пре нове ере, а Грци су се населили 

на обалама којих мора?______________________________________________________________________. 

42. Хеленизам је раздобље у историји човечанства које је почело владавином македонског краља 

__________ и трајало је до __________________________________________ (30. године пре н.е.). 

43. Заокружи тачан одговор. Стари век је трајао од... 

А)VI миленијума пре н.е. до I миленијума пре н.е. 

Б) IV миленијума пре н.е. до V века н.е. 

В) IV миленијума пре н.е. до V пре века н.е. 

44. Одреди тачну годину: 

А) којом започиње седма деценија XII века н.е._____________, а којом се завршава _____________. 

Б) којом започиње десета деценија XXI века н.е._____________, а којом се завршава _____________. 

в) којом започиње прва деценија IX века п.н.е._____________, а којом се завршава _____________. 

Друга деценија XVI века трајала је од ___________до ___________ године 

Осма деценија V века пре н.е. трајала је од ___________до ___________ године 

Шеста деценија ХI века трајала је од ___________до ___________ године 

Прва деценија I века пре н.е. трајала је од ___________до ___________ године 
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45. Израчунај (прикажи поступак, не само резултат) :  

Колико година је прошло  од Маратонске битке до битке код Гаугамеле     

          ___________________________________________________________   

Колико година је прошло од смрти Александра Великог  до данас    

  ___________________________________________________________ 

Колико година је прошло  од битке код Гаугамеле до данас    

          ___________________________________________________________   

Према грчком рачунању времена у којој години и које олимпијаде се одиграла битка код Иса? 

__________________________________________________________________________________. 

46. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није! 

Стари завет је света књига старих Египћана Т Н 

Писмо старих Египћана било је клинасто Т Н 

Најстарија грчка држава настала је на Криту  Т Н 

Феничани су се користили гласовним писмом Т Н 

Ахајци су били грчко племе Т Н 

Херодот је писао о Пелопонеском рату Т Н 

Хомер је „отац историје“ Т Н 

Прве олимпијске игре одржане су 766. год. пре н.е. Т Н 

Након смрти Александра Великог држава се распала на Сирију, Македонију и Египат Т Н 

Мирон је познати грчки вајар Т Н 

Већи део становништва Спарте чинили су обични слободни људи – демос Т Н 

Лавља капија (врата) се везује за Дорце Т Н 

Велика Грчка је назив за Италијју, Сицилију и Пелопонез на којој су живели Грци Т Н 

Најпознатији грчки полиси су били Спарта и Теба Т Н 

Епови Илијада и Одисеја приписују се Хомеру Т Н 

Да ли је Платон савременик Хамурабија? Т Н 

47. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу :   

____  почетак грчко-персијских ратова   

____     оснивање Спарте  

____     настанак Критске цивилизације    

____     Тројански рат 

____     крај пелопонеског рата 

Ахајско освајање Троје  _______ 

Јонски устанак   _______ 

Битка у Термопилима  _______ 

Оснивање Спарте  _______ 

Прве олимпијске игре  _______ 

Македонско освајање Грчке_______ 

48. Одговори  заокруживањем тачних одговора: 

Осим Јадранског мора , које морске обале су још населили Грци од средине VII века п.н.е.   

Црвено   Средоземно   Каспијско        

Црно                   Мраморно                       Егејско  

49. На линију упиши појам чије  значење је дато:                             

а)  ________________   - наука која проучава начине рачунања времена у прошлости  

б) ________________   - време пре проналаска писма   

ц) ________________    - једнобожачка  религија 

д) ________________    - орган врховне власти у Атини у V веку п.н.е.  

а) ________________________-Измишљене приче о постанку животу и делима богова,полубогова,хероја 

б) ________________________ - Владавина народа 

в) _______________________- Највиши римски државни службеник биран на годину дана из редова патриција 

г)  _______________________ - Период у историји римског царства у коме је цар имао потпуну власт   

50. Изнад црте напиши  одговарајуће бројеве из леве колоне: 

а)  404. год. пре н.е.       _____   почетак Александровог похода против Персије   

б)  431. год. пре н.е.             _____   крај Пелопонеског рата        

в)  334. год. пре н.е.             _____   смрт Александра Македонског    

г)  323. год. пре н.е.             _____   почетак Пелопонеског рата  
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51. Прочитај и одговори? 

На обали Дунава у Ђердапској клисури настала је и развијала једна од најсложенијих култура 

праисторије. 

Који је назив тог места центра те културе?________________________________________________ 

Којем праисторијском периоду припада?_________________________________________________ 

Којим занимањима су се људи бавили у овом мести? ____________________________, 

____________________________ и ____________________________. 

У близини Београда налази се познато праисторијско налазиште. 

1. Напиши назив културе која се развијала на том налазишту._________________________________ 

2. Ком периоду праисторије припада ова култура_____________________________________________. 

52. Попуни празна места у табели .      

ИМЕ БОЖАНСТВА НАДЛЕЖНОСТ БОЖАНСТВА 

 господар мора 

Атина  

 господар муња  и громова 

Аполон  

 бог подземног света 

Арес  

 богиња љубави и лепоте 

Ре  

53. Попуни празна места  у тексту :  

 а) Најзначајнији дорски полис била је _____________ , настала  на полуострву ____________________ . 

 б) Грчко- персијски ратови вођени су  ___________________.(напиши век)  

54. Упиши речи које недостају. 

На југу Месопотамије прве полисе основали су ______________ у ____ миленијуму пре н.е. Најзначајнији 

су:_____________,_____________,_____________,_____________ и др. 

55. Упиши речи које недостају. 

Мит о Минотауру говори о краљу _____________из града _______________ који је саградио лавиринт у 

којем је живео Минотаур. Минотаур је имао људско тело са главом ________________. Њега је убио 

_____________. 

56. Допуни низ: 

Народна скупштина- Атина- демократија- ____________ 

Спартијати- хелоти-  ____________    Дорци- Ахајци- Јонци-  ____________ 

57. На карти обележи следеће појмове :       

а) Микена;   б) Троја;   ц) Атина;  д) Спарта 
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58. Изнад црта написи одговарајући број из леве колоне тако да тачно повежеш дате појмове   :  

      1) Сократ                   ______   историчар                   

      2) Гилгамеш              ______    филозоф      

      3) Херодот                ______    Урук     

      4) Фидија                   ______    статуа богиње Атине     

      5) Мирон                   ______    статуа ,, Бацач диска ’’     

  

59. Заокружи тачан одговор:  

    1) Да ли су се могли срести Хомер и Перикле ?   

    2) Да ли су  се могли срести Рамзес II и Хамураби ?  

    3) Да ли су се могли срести Тукидид  и Леонида?        

    4) Да ли су се могли срести диносаурус и Хомосапиенс ? 

 

60. Одговори. 

А) Како се зове овај историјски извор? 

_______________________________ 

Б) Где се налази?_____________________________ 

В) Којој култури (периоду) припада? 

____________________________________________. 

 

 

 

 

61. Објасни појмове. 

Лаконија-____________________________________________________________________ 

Мумија-______________________________________________________________________ 

Политеизам-__________________________________________________________________ 

62. Допуни реченице: 

Грци су своју земљу називали_____________________ 

Највиша планина у Грчкој на којој бораве богови назива се _________________________ 

Град на Пелопонезу где су се одржавале олимпијске игре био је _____________________ 

Најпознатији храмови у Грчкој сачувани су на брду које се зове _____________________ 

 

63. Попуни празна места у табели. 

Хамураби   

 Акад XXIV век пре н.е. 

Кир Велики   

 Египат XV век пре н.е. 

64. На кога се односе следећи стихови:  

''Путниче, када дођеш у Спарту, јави да смо овде пали покоравајући се њеним законима.'' 

______________________________________. 

 

65. Одговори на питања. 

Који рат је вођен после грчко-персијског рата?___________________________________ 

Колико година је трајао? _______________________________ 

Између кога је вођен? _______________________и ___________________________ 

Који историчар пише о овом рату? ___________________________________ 

Која држава у грчком свету јача после њега? ___________________________________ 

Који владар је у то време владао том државом?_________________________________ 

Које године је освојио целу Грчку?_______________ 
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66. Заокружи модерне државе које постоје на простору на којем је био „Стари исток“. 

Египат  Либан  Јордан  Либија  Грчка  Мароко Ирак 

67. На црту испред божанстава упиши број државе из које је. 

_____Ра   1. Грчка 

_____Иштар   2.Египат 

_____Хад   3.Сумер 

_____Аполон   4.Израел 

_____Јахве 

68. Од наведених народа на црти напиши само оне народе који нису живели у Месопотамији. 

Вавилонци, Сумерци, Грци, Египћани, Асирци 

______________________________________________________. 

69. На цртама упиши личности које недостају у миту о Минотауру: 

Минотаур, _____________,_____________,_____________, Егеј. 

70. Допуни реченицу: 

Пелопонески рат је вођен између _____________ и _______________. Они су своје савезнике окупили у 

_______________________________ и _______________________________. Један од најважнијих догађаја 

рата била је _______________________________. Рат је завршен 404. године п.н.е. победом 

___________________. 

71. Напиши имена најзначајнијих грчких вајара и њихово једно дело. 

____________________________________, _________________________________ 

____________________________________, _________________________________ 

72. Подвуци речи/личности које не припадају низу! 

Лепенски Вир-Кносос-Винча-Старчево 

Ахил-Хомер-Троја-Минотаур-Мала Азија 

Сојеница-грнчарски точак-роб-род 

Пећина-ватра-клинопис-хорда-лов 

Лепенски Вир-глачање камена-ватра-Винчанска култура-припитомљавање животиња 

Камен-пећина-земуница-писмо-сојеница 

Александар Велики-Грци-Персијанци-Асирци-Египћани 

Амфитеатар Колосеум – Терме –Мозаик- Славолуци – Форум – Хијероглифи 

73. Одговори. 

Најпознатији јонски полис јесте _______________ и налази се на полуострву ______________. 

Најпознатији дорски полис јесте _______________ и налази се на полуострву ______________. 

Најпознатији ахајски полис јесте _______________ и налази се на полуострву ______________. 

Најпознатији споменици саграђени за владаре у старом веку због веровања у загробни живот 

јесу__________________. Налазе се у ________________(држава) 

Најпознатији писани законик у старом веку био је ______________________________. Настао је у 

________________(држава). 

Најзначајнији град хеленистичке културе је био ______________________________. Налази се у 

_______________________ (држава). 

74. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није! 

Да ли је Сократ савременик Перикла?   Т Н 

Да ли је Аристотел савременик Софокла?   Т Н 

Да ли је Филип Македонски савременик Хомера Т Н 

Да ли су се могли срести  Гај Јулије Цезар и Корнелије Тацит     ДА      НЕ 

Да ли су се могли срести   Александар Македонски и Перикле    ДА      НЕ 

Да ли су се могли срести Херодот и Мирон                         ДА     НE 

 

75. Заокружи слово испред тачног тврђења 

Диоклецијан је владао Римом:              а)  крајем 4.века п.н.е. и почетком 3.века п.н.е. 

                                                           б) крајем 2.века.н.е. и почетком 3 .века .н.е. 
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76. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу :   
Тројански рат    _______ 

Битка на Маратону  _______ 

Битка код Граника  _______ 

Грчка колонизација  _______ 

Крај Александрове државе _______ 

Настанак уједињеног Египта _______ 

___ Пелопонески рат 

___ Александров рат против  

       Персије 

___ Тројански рат 

___ Цезарови ратови у Галији 

___ Грчко-персијски ратови 

___ Пунски ратови 

___ Римско освајање Галије  

___ Почетак Римске  Републике 

___ Римско освајање Дакије 

(данашње Румуније) 

77. 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 (пет) држава. 1.____________; 

2.____________; 3.____________; 4.___________; 5.___________.    

78. Изнад црта напиши одговарајући број из леве колоне тако да тачно повежеш дате појмове: 

1.Римљани   ___Гилгамеш 

2.Вавилонци   ___Хамураби 

3.Јевреји   ___Терме 

4.Сумерци   ___Стари завет            

79. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 

а) Најмоћнији  град Крита био је ______________________. 

б) Зидове палата Крићани су украшавали_______________________. 

в) Критску моћ срушили су______________________. 

г) Из Крита потиче чувени мит о ____________________.    

80. Пронађи у тексту четири речи које текст чине нетачним и испиши их на линији испод 

текста: 

После римског пораза у рату против Картагине у читавом Риму се смањивао број робова. 

Робови су имали право на своје имање.Римљани их нису смели осакатити или убити.     

________________     __________________   ___________________   ___________________   

  

81. Поред тачних тврдњи заокружи ДА а поред нетачних НЕ 

Рим је основан 753.године п.н.е    ДА   НЕ 

Патрицији су аристократи у Риму                ДА   НЕ 

Рим је основан на левој обали реке Тибар   ДА   НЕ 

Римских краљева било је седам                                                   ДА  НЕ  

Александар Велики је поражен код Гаугамеле                                                        Т     Н 

Легија  је одред персијске војске                                                                       Т     Н 

Пелопонески рат је одлучила битка на Гранику                                             Т     Н  

У Маратонској бици победили су Грци                    Т     Н 

Фаланга је елитни одред персијске војске                Т     Н 

Ханибал је чувени римски војсковођа                     Т     Н 

82. Попуни празна места у табели подацима који недостају. 

ГОДИНА ЛИЧНОСТ/ПЛЕМЕ ДОГАЂАЈ 

27 п.н.е   

 Леонида  

1450 п.н.е   

83. 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 



ПРИПРЕМЕ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ- 5 

nastavnikdamir.wordpress.com 10 
 

84. 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. 

85. Напиши:  
1.  Бар два римска историчара_____________________________________________ 

2.  Две државе старог века чија се територија простирала на три континента 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
86. Како се данас називају ове територије? 

А) Галија-_____________________________ 

Б) Дакија-_____________________________ 

В) Медиолан-_____________________________ 

 

87. Прочитај па заокружи Да или НЕ 

А) Да ли би становник Крита у време критске цивилизације могао да посети сумерску државу?    ДА 

 НЕ 

Б) Да ли би становник Константинопоља у време настанка могао да посети Рим у  доба Западног римског 

царства?    ДА  НЕ 

В) Да ли би становник Вавилона у време Хамурабија могао да посети Кносос?    ДА  НЕ 
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88. Израчунај. 

А) Колико година је прошло од битке код Херонеје до данас? 

ПОСТУПАК_______________________________________________________________________________ 

ОДГОВОР: ________________________________________________________________________________  

89. Прочитај и одговори на питања. 

''Од богова највише поштују Меркура.Његових светилишта има највише.Кажу да је он проналазач свих 

вештина,водич на путевима и путовањима.Сматрају да има највећу моћ и код стицања новца и у 

трговини.После њега поштују Аполона,Марса, Јупитера и Минерву.О њима имају скоро исто мишљење 

као и остали народи.“ 

А) О ком народу је реч?_______________________________ 

Б) Који војсковођа је ратовао против њих? _________________________________ 

В) Како се зове књига о том рату?____________________________________ 

 
Град Држава 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   
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90. Прочитај и одговори на питања 

„Постоје два дела града .Дели га наиме ,по средини река која се зове Еуфрат, велика ,дубока и брза река , која тече 
из Арменије.... У средини овог храма саграђена је јака кула , ... а на њој друге,на овој још једна, и тако редом : свега 

осам кула , све једна на другој . На највишој кули налази се велики храм...“ 

А) О ком граду говори текст? _________________________________ 

Б) Који историчар пише о овом граду? _________________________________ 
В) Ком богу је посвећен храм на највишој кули? ________________________________ 

91. Прочитај и одговори на питања. 

'' И тако,пошто је држава у Алба Лонги предата Нумитору, Ромула и Рема обузе жеља да оснују град на месту на 
коме су били остављени и после одгојени.“ 

А) О ком граду говори текст? _________________________________ 

Б) Који историчар пише о овом граду? _________________________________ 

92. Прочитај и одговори на питања. 

''Кад би се ''гавран''закачио за даску на палуби и истовремено повезали бродови или би се бродови додоривали 

дужим станама, војници су ускакали са свих страна, а ако би били један другом окренути прамцима, прелазили су 

преко самог'' гаврана'' редом двојица по двојица.“ 
А) Чија војска је користила „гаврана“? _________________________________ 

Б) У ком рату је први пут употребљен? _________________________________ 

В) Године трајања рата? ________-_______ 
Г) Који историчар пише о том рату? _________________________________ 

 

93. Пажљиво прочитај и одговори. 
"Она која прекрши завет сахрањује се жива код врата која се зову Колинска...Саму осуђеницу стављају у носиљку 

и покривену тако да се ни глас не може чути изнутра носе преко форума. Сви се ћутке уклањају с пута и без гласа 

испраћају носиљку у страшној потиштености, и нема ужаснијег призора од тога нити дана када град трпи дубљу 

тугу." 
а) О којим женама је реч? ________________________________________________ 

б) Због чега су их тако строго кажњавали? __________________________________ 

в) Који народ је имао овај страшни обичај? _______________________________ 

94. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања:. 

"Све страхоте борбе гледао је Дарије својим очима... Точкови попрскани крвљу толиких лешева западали су међу 

њих, а коњи ....стану се пропињати те и самог вазара збуњивати. С тога Дарије остави своја кола и оружје, појаше 

кобилу...и нагне у бежање. Овакав завршетак ....битке очигледно је значио потпун слом персијске војске." 
а) О којој бици је реч? ___________________________________________________ 

б) Када се та битка догодила? ____________________________________________ 

в) Између којих војски се водила? _________________________________________ 
 

95. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

Захваљујући добро увежбаној војсци и борбеним слоновима у почетку је имао успеха у борби против 
Римљана."Највећи успех је постигао јачином и силином лонова, јер Римљани у таквој борби нису могли 

употребити своју храброст. Прича се да је .......пошто су се војске разишле, рекао "Ако Римљане победимо у још 

једној бици потпуно ћемо пропасти"..." 

а) Где се ова битка одиграла? ____________________________________________ 
б) Када је била? ________________________________________________________ 

в) Који краљ је ово рекао? _______________________________________________ 

г) Чији је он краљ био? __________________________________________________ 
 

96. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питања: 

"Пустошења, покољи, пљаче, пожари, рђави поступци почињени у том сасвим недавном поразу Рима дела су раних 
обичаја. Али оно што се обавило на један нов начин оно варварско дивљаштво које се..... које се показало тако 

благо да су се бирале ......базилике да би их испуниле народом у којима нико неће бити ударен, нико неће бити 

извучен, нико неће бити одведен у заточеништво ....што се обавило у име Христа.-." 

а) При освајању ког града 410. године н.е. су се војници овако благо понашали? _________________________ 
б) Како се зове краљ који је напао тај град и оставио тако снажан утисак на савременике? 

_________________________ 

в) Чији је он краљ? _________________________ 
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97. Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан. 

О женидби Александра Великог и његових војника са Персијанкама и прихватању обичаја писао је његов 

биограф ____________________ (име). Када је Александар умро држава се распала на три државе: 

_________________, _________________ и _________________ (називи држава). 

98. Заокружи тачан одговор 

Амијан Марцелин описује битку код: 

а) Хадријанопоља б) Кане  в) Заме 

99. Заокружи Т ако је тврдња тачна, а Н ако је нетачна. 

а) Набукодоносор је разрушио јеврејску престоницу Јерусалим 586. г. п.н.е. Т Н 

б) Херодот је написао да је "Египат дар Нила". Т Н 

в) Гај Јулије Цезар је написао књигу "Коментари о Галском рату". Т Н 

г) Цар Трајан владао је од 97. - 118. н.е. Т Н 

100. Поред догађаја упиши годину: 

а) Битка код Термопилског кланца - ____________________ 

б) Долазак Хуна из Европе у Азију - ____________________ 

в) Битка код Акција - ____________________ 

г) Убиство Цезара - ____________________ 

101. Погледај слику и одговори. 

а) Ко је ова личност? __________________________ 

б) У ком веку је живео? ________________________ 

в) Из које је државе? __________________________ 

 

 

 

 

 

 

102. Поређај хронолошки од најстаријег догађаја, бројевима од 1 до 5 . 

_____ Први пунски рат 

_____ Битка код Хадријанопоља 

_____ Владавина Рамзеса II 

_____ Ахајци покоравају Крит 

_____ Битка код Заме 

 

103. Заокружи тачан одговор: 

Прве олимпијске игре одржане су 

а) у осмој деценији прве половине VIII века. 

б) у седмој деценији друге половине VIII века. 

в) у осмој деценији друге половине VII века. 

г) у седмој деценији прве половине VII века. 

 

104. Подвуци појам који не припада низу: 

а) Мезија - Дакија - Србија - Далмација 

б) Сирмијум - Сингидунум - Константинопољ – Наисус 

 

 


