Број поена

ШИФРА__________
КОМИСИЈА__________

ТЕСТ ЗНАЊА
ЗА V РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ИСТОРИЈА
ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
2018. ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА РАД
Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео.
Ако неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на
следеће, а касније се врати решавању прескоченог питања.
3.
Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно.
4.
Питања ради самостално и не ометај друге ученике.
5.
Израда теста траје 60 минута.
6.
Тест садржи петнаест питања.
7.
Употреба мобилног телефона је забрањена.
8.
Писање личних података или било чега другог на тесту је забрањено.
9.
Одговори који су прецртавани неће бити признати.
Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати!
1.
2.

1. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај наведене догађаје
(1 за најстарији):
_____Аларихово освајање Рима
_____ Битка код Кане
_____ Почетак пелопонеског рата
_____ Битка код Херонеје
_____ Оснивање Спарте
2. Пажљиво прочитај и одговори.
„...Ако грађевинар за другога направи кућу и не направи је чврсто, па се кућа коју је
подигао сруши и убије сопственика да се убије грађевинар...“
а) Из које државе је овај текст? ___________________________________________
б) Из ког века је текст? __________________________________________________
в) У време ког владара је написан? ________________________________________
3. Упиши поред имена личности њихова занимања :
а)______________________ Софокле
б)______________________ Сократ
в)______________________ Тукидит
г)______________________ Платон
д)______________________ Мирон
4. Пажљиво прочитај и одговори:
„Своје људе стављај у први план, да би спроводили твоје законе...Моћан је онај који је
богат у великашима....Старај се о младима како би те престоница волела.Сакупљај нове
присталице. Помажи чиновнике и војнике, стичи пријатеље међу младима и даруј их
имањима, земљом и стоком.“
А) У којој држави владар даје ове савете?________________________________
Б) Кога он саветује?___________________________________________________
5. Пажљиво прочитај и одговори:
„...Наредио је да се у близини његове палате подигну узвишења од камена да им се да облик
брда и да се засаде разноврсним дрвећем....“
а) Који владар је ово наредио?_____________________________________________
б) Којом државом је владао?_______________________________________________
в) Шта је он то саградио?_________________________________________________
г) У ком веку је то било?__________________________________________________
6. Пажљиво прочитај и одговори:
"Питао сам их лично да ли су хришћани. Ако би признали ....ја бих издао наређење да буду
кажњени...“
.....................је намеснику одговорио на следећи начин:
„потпуно си правилно поступио у истраживању случајева оних лица која су ти била
пријављена као хришћани. Не треба их гонити. Ако буду пријављени и оптужени треба их
казнити. Али ако неко порекне да је хришћанин...треба да добије опроштај..“
а) Који владар је овако одговорио намеснику једне источне римске провинције?
_______________________________________________________________________
б) Од када до када је владао? ____________________________________________

7. Прочитај па заокружи ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је нетачна.
а) Агамемнонова маска је материјални историјски извор за период минојске културе у
Микени.
ДА НЕ
б) Дорци су срушили минојску цивилизацију.
ДА НЕ
в) Крајем Хомерског доба ће се завршити грчка колонизација.
ДА
НЕ
г) Велика Грчка ће се током грчке колонизације створити на Апенинском полуострву.
ДА

НЕ

8. Подвуци тачан одговор.
који народи су насељавали простор данашње Србије пре римског освајања?
Трачани

Египћани

Латини

Илири

Дачани

Готи

Келти

Јевреји

9. Упиши тачну годину за дати догађај:
а) Долазак Хуна из Азије у Европу ______
б) Пад Западног римског царства ______
в) Прве Олимпијске игре
______
г) Милански едикт
______
10. Прочитај питање и подвуци само тачне одговоре:
Ко чини државно уређење Спарте?
Народна скупштина, плебејци, аеропаг, перијеци, герузија, демос, архонти,
аристократи, хелоти, базилеус, патрицији, спартијати, робови,

11. Како се данас називају ове територије:
а) Галија - ___________________________________________________________
б) Дакија - ____________________________________________________________
в) Медиоланум - _______________________________________________________
12. Прочитај па заокружи ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је нетачна.
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
13. Доврши реченице тако што ћеш на линији написати назив земље којом је владао.
а) Кир је био краљ _______________________.
б) Пор је био краљ _______________________.
в) Пир је био краљ _______________________.

14. Погледај карту па у табели под одговарајућим редним бројем упиши назив града
или битке

3
4
2

1
5

Град или Битка
1.
2.
3.
4.
5.
15. Погледај слику и одговори:
1. Чији је ово војник?________________________________________________
2. Шта носи од наоружања?__________________________________________
(навести комплетну опрему од четири дела)

