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1. Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео. 

2. 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. Тест садржи петнаест питања. 

6. Израда теста траје 60 минута. 

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! 

 

 

Број поена 
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1. Одреди тачну годину: 

а) којом годином почиње 3. деценија XI века _________, а којом се завршава __________; 

б) којом годином почиње IX век п.н.е. __________, а којом се завршава __________; 

в) одреди пету годину 7. деценије XVII века _______________; 

г) којом годином је почео век у коме живимо _________, а којом ће се завршити_________.     

                                    

 

2. Ком историјском периоду припадају наведене године, имајући у виду да је у 

питању нова ера: 

а) 1421. ________________________________ 

б) 313. _________________________________ 

в) 1945. ________________________________ 

г) 776. _________________________________ 

 

 

3. До података о прошлим временима историчари долазе на основу историјских 

извора. Поред речи напиши којој групи извора припада: 

 

а) папирни новац –  ______________________________ 

б) пословица –  __________________________________ 

в) документ –  ___________________________________ 

г) замак –  ______________________________________ 

 

 

4. Допуни реченице: 

Камено доба дели се на старије, или _________________________ и млађе или 

__________________________. Сточарством и земљорадњом човек је почео да се бави 

током _____________________, када је поочео да гради три врсте кућа – колибе, 

___________________ и _____________________. 

 

5. Заокружи слово испред тачног одговора:  

Која држава је освојила Египат у VI веку п.н.е? 

а) Асирија  

б) Персија 

в) Акад 

 

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

а) Рамзес II био је чувени египатски фараон.                              Т     Н  

б) Јевреји су били једини монотеистички народ на Старом истоку.           Т     Н  

в) Винчанска култура развијала се током старијег каменог доба.               Т     Н  

г) Аристофан је био чувени грчки писац трагедија.                                      Т     Н 

 

7. Хронолошки поређај догађаје тако што ћеш на линијама уписати бројеве од 1 до 

5 (1 за најстарији догађај): 

_____Крај Хомерског (Мрачног) доба         

_____Тројански рат                        

_____увођење демократије у Атини          

_____крај Грчко-персијског рата          

_____уједињење Горњег и Доњег Египта   
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8. Подвуци појам који одговара опису: 

а) Место где су се одржавале најпознатије спортске игре: Олимп, Олимпија, Олимпијада; 

б) Грчка богиња лепоте: Атина, Афродита, Хера; 

в) Један од сумерских градова-држава: Библос, Лагаш, Мемфис. 

 

 

9. Одговори на следећа питања: 

а) Који државник је био на челу Атине на почетку Пелопонеског рата? ___________________ 

б) Који персијски владар је започео рат против Грка? __________________________________ 

в) На ком острву је био центар Минојске културе? ______________________________ 

 

 

10.  На основу датих слика попуни табелу: 

                    
                        Слика 1                                                                     Слика 2 

 

 Слика 1 Слика 2 

Који стуб је приказан?   

Који је најзначајнији полис 

који је основан од стране 

народа по коме је стуб 

добио име? 

  

Како се звао војни савез на 

челу са тим полисом? 

  

 

 

11.  Објасни следеће појмове: 

а) Колонизација _______________________________________________________ 

б) Фаланга ____________________________________________________________ 

в) Хелоти _____________________________________________________________ 

 

 

12.  Повежи дела са аутором тако што ћеш број испред дела написати на линији  

      испред аутора: 

 

1. Бацач диска            ___ Хамураби 

2. Законик                   ___ Демостен  

3. Статуа Зевса           ___ Хомер 

4. Одисеја                   ___ Мирон 

5. Филипике               ___ Фидија 
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13.  Повежи реку са географским подручјем, тако што ћеш број испред реке 

написати на линији испред географског подручја : 

 

1. Нил               ___ Пелопонез 

2. Еуфрат         ___ Мала Азија 

3. Еурота          ___ Египат 

4. Граник         ___ Месопотамија 

 

14.  Поред описа народа напиши назив писма која су користили: 

 

а) Градитељи зигурата _______________________ 

б) Поштоваоци богова Ра и Изиде _______________________ 

в) Морепловци и трговци са Леванта ______________________ 

г) Грци (после Хомерског доба) ___________________ 

 

 

 

15.  У табели испод карте, која приказује Александрова освајања, упиши места  

битака и године када су се одиграле: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Битка Година 

1   

2   

3   


